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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س



 

 

 

 

 

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad  ḍ  de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي



 

 

 

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا´

 Kasrah i I ا¸

 ḍammah u U ا 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ́ي

 fatḥah dan wau Au a dan u ´و

 

3.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 



 

 

 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 

 ...´ا| ´ي...
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 

 ي
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 

 

 ˚و
Dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

B. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t" tā‟marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h". 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tā‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

C. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydīd (  ّّ  ), dalam  transliterasinya dilambangkan menjadi huruf 

ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.  

 

D. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut. 

 



 

 

E. Hamzah 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di 

tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 

1. Hamzah di awal 

رتّْ  و   umirtu : أ˚̧ 

 

2. Hamzah tengah 

muruna ta’ 

 ٌ´  وّْ  ̊ر ̊و ّْ أ´ت:

 

3. Hamzah akhir 

 

 syai’u:شي˚ء

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

G. Lafz al-Jalalah (ال َ  َ  ) 

 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 



 

 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, 

bukan huruf awal dari kata sandang 
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ABSTRAK 

Nama  :  Ahmad Akbar Maulana 

Nim  :  10400116112 

Jurusan :  Ilmu Hukum 

Judul  :  Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam 

               Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum   

               Polrestabes Makassar 

 Masalah utama dari penelitian ini adalah tindakan yang terkait dengan 

tindak pidana kejahatan khususnya kejahatan jalanan yang sampai saat ini marak 

terjadi, perkara ini memiliki jenis klasifikasi tindakan yang beragam seperti curas, 

curat, curanmor dan lain sebagainya, dengan peraturan telah dibuat dalam KUHP 

serta pelaksanaan sebuah program yang telah di terapkan dalam menanggulangi 

kejahatan jalanan yang sampai saat ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort 

Kota Besar Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah penelitian peraturan perundang-undangan yang 

terkait, melakukan pendekatan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam 

praktek di lapangan serta pendekatan sosiologis. Sumber data yang yang 

digunakan data primer dan data sekunder. Serta metode dalam pengumpulan data 

merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk 

mengolah dan menganalisa data dilakukan dengan dua tahap, yaitu 1)Teknik 

pengolahan data dalam bentuk klasifikasi data, reduksi data dan editing data. 2) 

Teknik analisis data. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

 Pelaksanaan program Zero Street Crime dalam rangka menanggulangi 

kejahatan jalanan di wilayah hukum makassar telah berjalan cukup lama, sehingga 

mengenai pelaksanaan program ini cukup banyak mengalami pembaharuan. 

Program Zero Street Crime ini diambil oleh Kapolrestabes Makassar untuk 

dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota besar Makassar, yang berupaya 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta menciptakan situasi 

kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan khususnya kejahatan jalanan. 
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Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan tiga fungsi yaitu fungsi 

preemtif, fungsi preventif dan fungsi reoresif dengan bentuk-bentuk kegiatan 

seperti menempatkan pos-pos Zero Street Crime di tempat-tempatyang strategis, 

mengadakan patrol secara rutin, mengadakan operasi, melakukan penghimbauan, 

melakukan penangkapan terhadapa para pelaku kejahatan, melakukan tembak 

ditempat apabila diperlukan dan mendesak. Serta hambatan pelaksanaannya 

berupa penyediaan tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelaku dan juga 

minimnya jumlah aparat yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah 

kewenangan. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penanggulangan, Program Zero Street Crime 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sebuah negara pada era globaliasi mendorong 

pemerintahan di negara indonesia melakukan pembaharuan di segala bidang, tak 

lain demi mengentaskan sebuah negara dari keterpurukan akibat krisis ekonomi 

berkepanjangan yang melanda dunia. Juga memberi tujuan agar masyarakat 

indonesia mendapatkan jaminan yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar1945. 

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, 

sehingga mengenai hal kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi sulit untuk 

teratasi. Hal tersebut yang membuat banyak terjadinya kesenjangan dan 

ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta 

tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan kriminal merupakan 

pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Banyaknya aksi 

kriminalitas yang terjadi di era sekarang membuat pemerintah semakin 

menggenjot upaya pemberantasan aksi kriminalitas yang terjadi. Jika kita melihat 

bahwa, kebijakan sosial adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah- 

masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) yang mungkin tujuannya dapat 

mencapai/menunjang terwujudnya tujuan nasional (kesejahteraan), sebab dari 

kebijakan kriminal upaya perlindungan masyarakat (khususnya pada 

penanggulangan kejahatan) serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan 



 

2 
 

unsur dari upaya untuk kembali memperbarui nilai-nilai substansi hukum (legal 

substance) sehingga dapat mengefektifkan penegkan hukum yangada.
1
 

Berbagai macam interaksi yang terjadi di kehidupan masyarakat yang 

menimbulkan banyaknya konflik/benturan demi mewujudkan kepentingan 

masing-masing masyarakat. Sebab ada banyak masalah kejahatan yang semakin 

marak terjadi pada masyarakat akhir-akhir ini yang sering saja dijadikan topik 

pembicaraan karena senantiasa menghantui kehidupan masyarakat sekitar 

meskipun telah ada aturan hukum yang dibuat. 

Salah satu ancaman kriminalitas yang dihadapi oleh Polri dalam upaya 

penguatan keamanan dan ketertiban sebagai wujud dari kegiatan pengamanan 

paket kebijakan ekonomi melalui program aksi nasional pembersihan kriminalitas, 

preman dan premanisme (programquick wins) adalah munculnya aksi-aksi 

premanisme yang terjadi yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman bagi 

pelaku bisnis maupun masyarakat.
2
 Tidak hanya terlepas pada hal tersebut 

kejahatan-kejahatan lain pun kian marak terjadi, seperti halnya kejahatan 

konvensional yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (Street Crime) yang 

sering meneror para pengendara umum, melakukan penjambretan, pencurian 

sepeda motor (curanmor), pembegalan dan kejahatan-kejahatan lainnya. 

Tindakan ini yang mungkin banyak meresahkan masyarakat,  membuat 

rasa ketakutan yang menyerang sikologi tiap pribadi masyarakat.Keresahan yang 

kian terjadi membuat pemerintah ataupun pihak kepolisian untuk terus 

                                                           
1
 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik:2015), Hlm. 102 

2
https://jurnal.usu.ac.id/, USU Law Journal h.1. diakses pada tanggal 5 maret 2020 

https://jurnal.usu.ac.id/
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melakukan upaya pemberian perlindungan bagi setiap masyarakat demi 

tercapainya kesejahteraan dan ketentraman dimuka umum. Upaya penegakan 

zero street crime yang sampai saat ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian 

masih belum memberikan rasa perlindungan bagi segelintir masyarakat 

begitupun untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang kian terjadi di jalanan. 

Kecenderungan kejahatan yang kerap saja terjadi begitu juga pada lingkungan 

aktifitas di jalanan yang memungkinkan para pelaku criminal, seringkali aksi-

aksi criminal seakan dijadikan wahana permainan yang menjadikan masyarakat 

sebagai objek wahana permainan dan tak terlepas pula aparat penegak hukum 

yang hanyalah petugas wahana. 

Berbagai macam upaya baik dari tindakan preventif dan juga tindakan 

represif yang merupakan bagian usaha oleh pihak kepolisian guna melakukan 

pencegahan kejahatan yang terjadi dijalanan. Upaya ini dilakukan agar bagaimana 

dapat menekan angka tingkat kejahatan jalanan sampai pada tingkat minimal, 

beberapa cara dalam upaya preventif begitupun dengan repsesif yang dimana 

upaya preventif ini guna melakukan pengendalian serta pencegahan dari tindakan 

kejahatan jalanan seperti melakukan aksi sosialisasi dikalangan masyarakat, 

melakukan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan 

masyarakat yang merupakan tugas-tugas essensial dari dalam tindakan preventif. 

Adapun upaya dalam tindakan represif sebagai bagian dari upaya pengendalian 

terhadap peristiwa yang telah terjadi seperti melakukan sebuah penyelidikan dan 

penyidikan yang dimana upaya penyidik dari pihak kepolisian baik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang sebuah 

tindak pidana yang menjurus ke kejahatan jalanan.
3
 

Beberapa ketentuan produk hukum menjadikan pedoman bagi aparat 

penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat 

memajukan dan melindungi masyarakat. Ketika penanggulangan kejahatan 

dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana, mungkin yang pertama kali 

dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman 

sanksi pidananya melalui suatu kebijakan.
4
 Namun hal tersebut masih saja tidak 

membuat efek bagi para pelaku kejahatan, ada banyak faktor yang  mendorong 

bagi para pelaku yang sampai saat ini masih terus melakukan tindakan tersebut. 

Himpitan ekonomi yang semakin keras, lahan kerja yang kian susah untuk didapat 

dan juga lingkungan sekitar yang mendorong terjadinya hal tersebut, bahkan dari 

sekian banyaknya tingkat kejahatan jalanan yang terjadi masih ada beberapakasus 

yang sampai saat ini belum terselesaikan, dengan alasan banyaknya tingkat 

kejahatan yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan jumlah penyidik yang ada, 

bahkan yang katanya untuk 1 penyidik saja menangani 10 kasus, sehingga ada 

banyak kasus yang mungkin sampai saat ini molor ataupun tak terselesaikan. 

Dari hal tersebut, sehingga memberi pertanyaan besar bagi masyarakat, 

apakah upaya sistem Zero Street Crime yang dilakukan pihak kepolisian telah 

berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kita dapat melihat bahwa ada banyak 

upaya-upaya yang telah dilakukan tapi hingga saat ini tingkat kejahatan dijalan 

                                                           
3
 Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA:2017), Hlm. 17 

4
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik:2015), Hlm. 239 
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masih saja terus terjadi yang membuat upaya keamanan, ketertiban, keadilan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat masih belum terealisasikan. Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Begitupun dengan Undang- 

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 13 mengenai tugas 

dan wewenang dari kepolisian yaitu untuk melakukan keamanan dan ketertiban 

kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu hukum ialah 

alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa 

dan bernegara (way of live).Indonesia sebagai negara hukum dan berideoloikan 

pancasila yang artinya semua nilai-nilai yang terkandug dalam pancasila harus 

dijadikan cerminan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk 

menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi 

warganegaranya.
5
 

Jika hal ini masih saja dibiarkan dan tidak terselesaikan dengan tuntas 

dan hanya berlarut-larut, maka akan menghambat akses masyarakat dalam 

beraktifitas. Sistem penanganan tindak kejahatan jalanan yang seolah-olah pihak 

kepolisian sulit untuk melacak jejak bagi para pelaku, yang mempersulit dalam 

mengungkap berbagai kasus kejahatan yang ada. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya bukti yang ada dan juga para pelaku yang tidak jelas. Harus diakui 

bahwa perlu penanganan serius, sebab Perkembangan dalam masyarakat 

membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah 

                                                           
5
Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli 

Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana." Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020). 
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laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap 

perbuatan warga masyarakat.Pergeseran norma-norma dalam masyarakat 

memicuh munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik 

yang terjadi antarindividu dengan individu, individu dengan kelompok dan 

konflik antarkelompok masyarakat.
6
sehingga peran dari pemerintah dan pihak 

kepolisian dalam memberi rasa keamanan terhadap warga masyarakat agar dapat 

melakukan aktifitas tanpa harus dihantui oleh rasa ketakutan, agar pola dan 

keseimbangan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka hal ini perlu dilakukan pembahasan 

yang lebih serius serta penulis hendak mengkaji dan meneliti terkait dengan 

bagaimana upaya penegakan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan 

dan juga upaya apakah yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk membasmi 

kejahatan jalanan begitupun faktor apa sering kali mempengaruhi terjadinya 

sebuah aksi kriminalitas di jalanan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul: Upaya Penegakan Sistem 

Zero Street Crime Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di Wilayah 

Hukum PolrestabesMakassar 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penlitian 

Pada penelitian ini yang menjadi inti dari permasalahan dalam judul ini 

serta tidak membuat pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasi pembahasan dan hanya meliputi terkait dengan upaya pihak 

                                                           
6
Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli 

Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana." Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020). 
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kepolisiankota makassar dalam penegakan sistem Zero Street Crime, kegiatan apa 

saja yang dilakukan dalam sistem zero street crime, serta hambatan untuk 

mewujudkan sistem zero street crime. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Tindak Pidana 

Tindak Pidana berasal dari istilah strafbaar feit yang merupakan perbuatan 

ataupun tindakan yang menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dari seseorang yang 

secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan 

hukum yang berlaku dan dimana larangan disertai dengan sanksi pidana sesuai 

kualifikasi perbuatannya. 

b. Kriminalitas 

Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang bersifat negatif atau secara 

melawan hukum yang seringkali merugikan banyak pihak, dan biasa dilakukan 

baik individu, kelompok atau bahkan secara komunitas yang memungkinkan 

terganggunya keseimbangan atau stabilitas kehidupan sosial masyarakat. 

c. Zero Street Crime 

Zero Street Crime merupakan suatu sistem ataupun upaya yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan dijalanan yang 

dilakukan oleh kepolisian demi memberikan rasa keamanan bagi seluruh 

masyarakat, agar dapat terwujudnya serta menciptakan keamanan, ketertiban, 

keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang muncul, maka penulis 

tertarik untuk malakukan sebuah penelitian agar dapat memperjelas akar dari 

masalah yang ada dengan lebih merujuk pada sebuah kejahatan jalanan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan program Zero Street Crime dalam menanggulangi 

kejahatan jalanan oleh pihak kepolisian di kotamakassar. 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi pihak kepolisian kota makassar dalam 

penanggulangan kejahatan jalanan melalui program zero street crime 

dikota makassar. 

D. Kajian Pustaka 

Skripsi ini berjudul tentang Pelaksanaan Program Zero Street Crime 

Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di wilayah Hukum Polrestabes 

Makassar. Adapun beberapa referensi yang diambil terkait dengan pembahasan 

ini, adalah: 

1. Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana oleh Eddy O.S. Hiariej. Menyajikan 

pembahasan terkait dengan seperti apa prinsip pokok dalam hukum 

pidana, yang meliputi tentang pertanggungjawaban pidana sebagai syarat 

pemidanaan yang disertai dengan teori-teori pengantar 

2. Edwin H. Sutherland dalam bukunya Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi. 

Memaparkan tentang bagaimana sebuah pengetahuan mengenai 

kejahatan sebagai gejala sosial, serta mengemukakan bahwa ruang 
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lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Begitupun 

melihat manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial 

tertentu. 

3. Jay S. Albanese dalam bukunya Kejahatan Terorganisasi (Organized 

Crime) menjelaskan tentang bagaimana berpikir kritis dan membantu 

mengaplikasikan serta mengevaluasi konsep-konsep yang ada terhadap 

contoh-contoh kasus aktual, menganalisis hukum pidana yang mendasari 

timbulnya kejahatan begitupun berbagai bentuk baru tindak pidana 

kejahatan serta menerapkan etika dalam rangka memahami penyebab 

timbulnya kejahatan. 

4. Buku Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance oleh Sadjijono 

menyajikan pembahasan terkait dengan bagaimana fungsi dan tugas 

kepolisian dalam menjalankan pelaksanaan, baik dari segi penanganan 

kejahatan dan juga pelanggaran yang terjadi. Sesuai dengan pelaksanaan 

yang baik, tegas dan terstruktur. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan  

uraian masalah yang terjadi adalah sebagaiberikut: 

a. Agar dapat mengetahui apakah sistem Zero Street Crime yang 

dilakukan oleh pihak kepolisiankota makassar telah sejalan dengan 

sistem aturan atau tidak sehingga dalam proses penanganan kejahatan 



 

10 
 

jalanan dapat terealisasikan sesuai dangantujuannya. 

b. Untuk memahami hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak 

pidana kejahatan jalanan (Street Crime) dengan upaya penanganan 

Sistem Zero Street Crime di PolrestabesMakassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Mengenai hal kegunaan terkait dengan hasil penelitian ini semoga dapat 

memberikan wawasan serta manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap 

pembaca teruntuk untuk mahasiswa tentang bagaimana maraknya sebuah aksi 

kriminalitas yang terjadi serta memberi wawasan keilmuan hukum bagi para 

pembacanya. 

b. Manfaat praktisi 

Dalam penulisan skripsi ini diharap memberi pemahaman tentang 

persoalan yang sering terjadi di jalanan serta mengenai aturan hukum untuk 

menyelesaikan aksi kriminalitas, dan juga memberikan ide ataupu gagasan 

kepada pemerintah terkhusus pihak kepolisian dalam menyelesaikan persoalan 

yang terjadi serta membuat produk hukum yang akan merekabentuk.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. TindakPidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu strafbar feit yang 

merupakan perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

secara melawan hukum sebagai perbuatan criminal, pelanggaran, peristiwa 

criminal serta tindakan-tindakan yang bisa melawanhukum.
1
 

Pengertian tindak pidana tidak hanya terbatas pada hal tersebut ada banyak 

penafsiran yang telah dikemukakan oleh para pakar/ahli hukum mengenai apa 

yang dimaksud dari suatu tindak pidana, antara lain seperti yang dinyatakan oleh 

Moeljatno yang memberi pengertian bahwa tindak pidana merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.
2 

Bahkan dari istilah tindak pidana apakah itu peristiwapidana atau 

perbuatan pidana sebenarnya memiliki arti yang sama yaitu suatu gerak-gerik dari 

perbuatanseseorang yang pada dasarnya dilarang oleh aturan hukum dan dimana 

disertai dengan sanksi pidana. Sehingga terkait dengan pengertian dari tindak 

pidana/perbuatan pidana dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan olehpakar 

hukum sebagai berikut: 

                                                           
1
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), 

Hlm. 67 
2
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015), Hlm. 97 
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a. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terag dan 

diancam dengan hukuman oleh undang-undang(pidana). 

b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu straafbar feit itu sebenarnya adalah suatu 

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturanperundang-undangan. 

c. Rusli Effendy yang telah menerjemahkan istilah dari straafbarfeit yang 

merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana 

terhadap siapa yang melanggar larangantersebut.
3
 

Sehingga tindak pidana merupakan bentuk gerak-gerik, kelakuan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia telah diatur oleh undang-undang, di 

mana perbuatan tersebut melawan hukum atau perbuatan yang patut di 

pidana.setiap orang yang mungkin saja melakukan tindakan atau perbuatan pidana 

jelas pula akan mempertanggungjawabkan perbuatan, dimana penjatuhan pidana 

bagi para pelaku tidak lain agar terpeliharanya tertib hukum serta tercapainya 

kepentingan umum. 

Dari beberapa pendapat mengenai hal pengertian dari tindak pidana dan 

perbuatan pidana serta periatiwa pidana yang mungkin sebenarnya ada banyak 

lagi pendapat dari ahli-ahli hukum, namun dari pendapat ahli ini kita dapat 

memahami bahwa tindak pidana yang juga tidak terlepas dari sebuah kejahatan 

merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh suatu aturan hukum 

yang baku yang juga disertai sanksi pidana bagi parapelanggarnya. 

 

                                                           
3
https://www.negarahukum.com, Negara Hukum . Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 

https://www.negarahukum.com/
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada dasanya unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana merupan 

unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan 

pertanggungjawaban pidana. Bisa kita liaht bahwa ketika dikatakansuatuperbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana seprti halnya 

barang siapa yang melakukannya, dapat kita lihat bahwa unsur perbuatan pidana 

meliputi beberapa hal, seperti:
4
 

a. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat bersifat perbuatan yang secara 

aktif maupun pasif sehingga mengakibatkan pada timbulnya suatu hal atau 

keadaan yang dilarang olehhukum. 

b. Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut pada dasarnyabersifatmelawan 

hukum baik dari segi pengertiannya yang bersifat formil maupunyang materil. 

Bebicaramengenaiunsur-unsurtindakpidanaadabanyakliteratur yang akhir 

ini selalu saja digunakan untuk mengganti istilah ‘perbuatan pidana’, sehingga 

apabila kita berbicara terkait dengan hal unsur-unsur delik dan jenis- jenis delik 

sama halnya ketika kita berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana atau 

perbuatanpidana.
7
 

Sebenarnya ada beberapa elemen yang terkadang sering disebutkan 

kedalam setiap rumusan seperti halnya dengan prilaku/tindakan, walaupun 

terdapat beberpa pengecualian bahwa unsur kejahatan dalam pertempuran hukum 

terkadang dimasukkan yang juga seakan tidak dinyatakan, seperti sebuah elemen 

                                                           
4
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Pidana, (Sinar Grafik, 2015), Hlm.100 

7
 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pustaka, 2014), 

Hlm.129 



 

14 
 

tanggung jawab. Berbagai macam unsur begitupun dengan elemen lain yang 

mungkin saja ada keterkaitannya dengan kejahtan dan tindakan khusus melalui 

formulasi tertentu. Tertuangnya beberapa unsur-unsur tindak pidana didalam 

KUHP,dapat diidentifikasikan menjadi 11,yaitu: 

a. Prilaku 

b. Melawanhukum 

c. Kesalahan 

d. Efekkonsitutif 

e. Keadaandarurat 

f. Persyaratan elemen tambahan dalam mendapatkannya criminal 

yangdituntut 

g. Tambahan kondisi untuk keadaan memberatkancriminal 

h. Syarat tambahan untuk dipidana 

i. Objek hukum tindak pidana 

j. Kualitas objek hukum tindakpidana 

k. Syarat tambahan untuk memperinganpidana 

Dalam dunia hukum pidana mengharuskan adanya unsur-unsur untuk 

memilah suatu tindak pidana yang ada, pada umumnya merujuk pada aturan 

perundang-undangan pidana yang ada mengenai perbuatan-perbuatan yang 

dilarang begitu pula dengan sanksi pidana yang tertuang didalamnya.Dengan 

adanya aturan tersebut dapat ditentukan beberapa unsur yang kemudian menjadi 

ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga dengan jelas kita mampu membedakan 
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mana perbuatan yang tidak dilarang. 

3. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-Jenis TindakPidana 

 

Pemaknaan ataupun pengertian dari tujuan hukum pidana telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli hukum, namun jika melihat secara subjektif bahwa 

pemaknaan dari tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran 

hukum pidana.pada ruang lingkup dunia hukum pemaknaan antara tujuan hukum 

pidana dan tujuan pidana adalah dua hal yang berbeda.  

Meskipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum 

pidana. jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum 

pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik, maka tujuan 

pidana pun secara garis besar juga memiliki beberapa bagian yang menjadi 

kualifikasi dari tujuan pidana.
8
mengenai dengan tujuan dari hukum pidana 

dikenal dua aliran, yaitu:  

a. Untuk menakut-nakuti setiap setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan 

yang tidak baik, aliran ini biasa dibut dengan (aliran klasik).  

b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan, aliran 

ini biasa disebut dengan (aliran modern).
9
 

Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis dari tindak pidana (delik), ada 12 

pembagian menegani hal tersebut yaitu sebagai berikut:  

                                                           
8
 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pustaka, 2014). 

Hlm.37 
9
http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/, Hukum Pidana. Diakses pada tanggal 10 

maret 2020 

http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/
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1. Kejahatan dan pelanggaran  

2. Delik formil dan delik materiil  

3. Delik aktif (delicta commissionis) dan delik pasif (delicta ommissionis) 

4. Delik Konkret dan delik abstrak  

5. Delik umum, delik khusus dan delik politik  

6. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya  

7. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan 

8. Delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delikberlanjut 

9. Delik tunggal dan delikgabungan 

10. Delik biasa dan delikaduan 

11. Delik sederahana dan delik terkualifikasi 

12. Delik kesengajaan dan delikkealpaan10 

B. Kriminalitas 

1. PengertianKriminalitas 

Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang bersifat negative atausecara 

melawan hokum yangseringkalimerugikanbanyakpihak,danbiasa dilakukan baik 

individu, kelompok atau bahkan secara komunitasyang memungkinkan 

terganggunya keseimbangan atau stabilitas kehidupan sosial masyarakat. 

Kriminalitasatausebuahkejahatantidakterlepasdariinteraksisosial yang ada, artinya 

suatu kejahatan yang terjadi seringmenarik  perhatian dikarenakan dari pengaruh 

perbuatan yang kadang kala dirasakandalamhubungan antara manusia.Pesatnya 

                                                           
10

 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm. 

134 
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perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan ilklim usaha yang sehat, 

efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. 

Pada akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang dibangun atas dasar 

persaingan yang sehat dan fair. Kerangka hakikat usaha sebagai profit making 

activity, yaitu kegiatan diantara manusia untuk mendatang keuntungan.
11

Dalam 

hal ini ruang lingkup kriminologi memilikiperan aktif dalam kejahatan atau 

kriminalitas,karena kriminologi merupakan ilmuyang mempelajari tentang suatu 

kejahatan sebagai fenomena sosial dari berbagaiaspek. 

Berdasarkan dari fungsinya bahwa kriminologi menunjukkan sebagai ilmu 

yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan 

juga apa yang melatari kelakuan jahat. Maka dari itu peran dari kriminologi 

sebagai ilmu mempelajari tentang kejahatan juga bertujuan agar mencegah 

terjadinya sebuah kejahatan.
12

 

Melihat pengertian dari kejahatan sebagai bentuk unsur dalam pengertian 

kriminalitas secara sosiologis memiliki dua unsur sebagai berikut:  

a. Kejahatan itu merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara 

ekonomis dan juga psikologis.  

b. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia yang dimana orang-

orang itu berhak melahirkan celaan.  

Penigkatan terhadap sebuah aksi kriminalitas telah menyita banyaknya 

perhatian terhadap berbagai kalangan, bahkan ada pula yang tergiur untuk ikut 

                                                           
11

Aswandi, Dedi, Marilang Marilang, and Nurjannah Nurjannah. "Efektivitas Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." Alauddin 

Law Development Journal 1.3 (2019). 
12

 A.S. Alam, Kriminologi suatu pengantar, (Prenadamedia Grou, 2018), Hlm. 3 
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marasakan dunia kejahatan. Ini membuat sebuah aktivitas kriminalitas mulai 

melewati batas dengan cakupan yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan 

berbagai banyak aturan yang memuat model hukum, teknik penegakan, 

kebijakan,begitupun dengan sebuah strategis pencegahan yang mampu melawan 

para kelompok kriminal. 

2. Bentuk-bentuk kriminalitas  

Kejahatan pada dasarnya bukan sebuah prilaku yang homogen, ada 

banyak tidakan yang dilarang oleh hukum pidana adalah beragam berdasarkan 

klasifikasi bentuk tindakan yang dilakukan. Kejahatan yang dikalsifikasikan 

untuk tujuan statistikberdasarkan pada kriteria seperti target atau sasaran 

kejahatan. Hal ini seriang digunakan untuk membedakan berbagai macam 

kejahatan diantaranya adalah kejahatan terhadap manusia (pembunuhan, 

penganiayaan), kejahatan terhadap properti (pencurian, pembobolan rumah), dan 

kejahatan terhadap ketertiban umum (tindakan yang dapat terganggunya 

ketertiban umum).
13

 

Apapun sebuah tindakan yang berujung pada sebuah kriminal umumnya 

tidaklah sesuai ataupun bertentangan dengan norma hukum, norma sosial 

begitupun dengan norma agama yang ada dan berlaku setiap lingkungan 

masyarakat. Adapun bentuk-bentuk tindak kriminal yaitu:  

a. Pencurian  

b. Tindak asusila  

c. Pencopetan  

                                                           
13

 Edwin H. Sutherland, Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi, (Prenadamedia Group, 2018), 

Hlm. 14 
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d. Penjambretan  

e. Penodongan dengan senjata api/tajam  

f. Penganiayaan  

g. Pembunuhan  

h. Penipuan  

Dari banyak bentuk kejahatan yang ada begitupun juga dengan berbagai 

macam modus/cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan sehingga kian 

menimbulkan keresahan yang mendalam bagi masyarakat, ada pula bentuk 

kejahatan yang pada dasarnya telah terorganisasi atau telah memiliki perencanaan 

terlebih dahulu sebelum menunaikan tindakan yang akan dilakukannya.  

Kejahatan terorganisasi kini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang 

sesuai dengan tipologi kejahatan antara lain :
14

 

a. Konspirasi  

b. Penyediaan Barang Ilegal  

c. Penyediaan Jasa Ilegal  

d. Pemerasan 

e. Keterlibatan Bisnis Ilegal  

Dari beberapa karakteristik diatas dapat diketahui bahwa suatu kejahatan 

terorganisasi sebelum melakukan tindakannya selalu ada perencanaan, dan dari 

aspek kejahatan terorganisasi inilah yang membedakan dari kebanyakan kejahatan 

lainnya dan bahka membuat tindakan kejahatan berjalan dengan lancar. Secara 

umum, alquran menggunakan berbagai terma yang berkaitan dengan kejahatan 
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 Jay S. Albanese, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime), (Prenadamedia Group, 
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dalam dua bentuk. Pertama, menggunakan secara mutlak tanpa ada batasan. 

Kedua menggunakan dengan batasan-batasan tertentu baik yang berupa obyek 

kejahatan seperti zalamu anfusahum atau pun tempat kejahatan yufsiduna fi al-

ard. Terma yang sejak dini dugunakan oleh alquran untuk menunjukkan tindakan 

kejahatan yang berpotensi merusak adalah yufsidu. Kata ini digunakan oleh 

malaikat untuk menunjukan reaksi mereka ketika Tuhan menyampaikan 

maksudnya untuk menciptakan manusia. Selengkapnya malaikat memberi 

tanggapan sebgaimana terekam dalam surah al-Baqarah [2]: 30 berikut: 

ََلِئَكةِ ْذ قَاَل َربَُّل َوإِ  ًَ ٍْ  إَِِّي َجاِعٌم فِي اْْلَْرِض َخِهيفَةًۖ  قَانُىا أَتَْجعَمُ  ِنْه فِيَها َي

ُس نََلۖ  قَاَل إَِِّي أَْعهَُى َيا ََل  ِدَك َوَُقَدِّ ًْ ٍُ ََُسبُِّخ بَِح ََْح َياَء َو يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُل اندِّ

 ٌَ ى ًُ  تَْعهَ

Artinya :  

Mereka berkata “Apakah Engkau akan menjadikan di bumi (Makhluk) yang 

akan merusak didalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. 

 

Hal tersebut menandakan bahwa para malaikat telah mengetahui akan 

adanya sebuah prilaku manusia dalam melakukan tindakan kejahatn ketika 

diturunkan dimuka bumi.  

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi kriminalitas 

di kehidupan masyarakat, adapun ciri-ciri penyebab kemunculan tindakan 

kriminilitas terjadi antara lain: 
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1. Sistem yang tidak adil  

Secara statistik, manusia cenderung mengalami kecemburuan tak terlepas 

pada faktor ekonomi terutama dalam hal kekayaan dan kekuasaan.Maka dari itu, 

terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya terjadinya aksi-aksi kriminalitas 

demi terciptanya kesetaraan dan keseimbangan dalam dirinya.  

2. Suasana atau lingkugan yang individualis  

Seringkali setiap individu manusia yang berasal dari lingkungan 

individualis bahwa lebih dekat dengan suatu tindakan kriminalitas, karena sebuah 

lingkungan yang acap kali mengarahkannya memiliki sifat egois dan sering 

menomorsatukan drirnya dan lingkungan sekitar.  

3. Kemiskinan yang diderita  

Permasalahan klasik dalam kehidupan merupakan masalah kemiskinan 

yang sering saja digunakan oleh para pelaku kriminal sebagai tameng dan alat 

pembenaran untuk mendapat keringan dari jeratan hukum apabila para pelaku 

tertangkap. 

4. Nafsu yang tidak terkendali  

Ketika hasrat dan keinginan menggebu-gebu untuk memiliki sesuatu, 

maka ada banyak cara yang akan ditempuh oleh para pelaku kriminal demi 

memenuhi nafsunya. Bahkan dengan menghalalkan segala cara.  

5. Rasa benci  

Rasa benci yang ada pada setiap individu atau kelompok pada seseorang 

sehingga membuat terpancingnya seseorang dalam melakukan sesuatu yang 

meyimpang.  



 

22 
 

Sebuah regulasi yang telah dibuat, upaya penegakan telah dilakukan serta 

berbagai macam pencegahan yang dilaksanakan begitupun dengan sebuah 

sosialisasi kriminalitas telah diberikan, namun masih saja berbuntut pada 

peningkatan kriminalitas. Ini menunjukkan seolah-olah telah tertanam pada 

mindset seseorang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tetap 

melakukan sebuah kejahatan.
15

 

C. Zero Street Crime 

1. Pengertian Zero Street Crime  

Sebuah tindakan kriminal atau biasa kita kenal dengan sebuah kejahatan 

acap kali kita dengar di kalangan pertelevisian begitupun dimedia lainnya, melihat 

peristiwa tersebut tidak hanya menarik pasang mata tetapi juga membuat mata 

hati terketuk hingga mengaduk emosi sampai batas terjauh. Kini melahirkan 

banyaknya tindakan-tindakan yang membuat para korbannya rugi bahkan sampai 

pada hilangnya nyawa, hal ini melemparkan perbincangan yang menarik hingga 

kerap melahirkan banyak persepsi. Perbuatan tersebut kian meningkat begitupun 

dengan sebuah modus operandi yang kian banyak mengalami pembaharuan di era 

moderisasi ini, tak terlepas pada sebuah kejahatan jalanan (street crime).  

Zero Street Crime merupakan suatu sistem ataupun upaya yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan dijalanan yang 

dilakukan oleh kepolisian demi memberikan rasa keamanan bagi seluruh 

masyarakat, agar dapat terwujudnya serta menciptakan keamanan, ketertiban, 

keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Maraknya kejahatan yang 

                                                           
15

 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Prenada Media,2011), Hlm. 45 
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akhir-akhir inisering saja terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga 

menjadikan peristiwa ini sebagai  fenomena sosial, hampir setiap harinya aksi-

aksi kejahatan sering terjadi. Kebanyakan kejahatan yang terjadi  merupakan jenis 

kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi di lingkungan masyarakat atau sering 

disebut dengan kejahatan konvensional.  

Dalam kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat 

untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan 

kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi 

sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan diantara keduanya akan 

mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan 

masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan 

eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam 

urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh 

tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup 

wewenangnya.
16

Maka sistem zero street crime yang merupakan sebuah regulasi 

atau kebijakan yang telah dilakukan pihak Polrestabes Makassar dalam rangka 

memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat agar bebas dari perasaan tidak nyaman atau kurang aman dalam 

melakukan aktivitas dijalanan. Program ini bertujuan untuk meniadakan dari 

gangguan dan ancaman fisik maupun psikis. Adanya rasa kepastian, rasa bebas 

dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala 

kejahatan jalanan. 
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Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan." Jurisprudentie: 
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Ruang lingkup program zero street crime meliputi penanggulangan 

kejahatan jalanan melalui pola preemtive dan penanggulangan kejahatan jalanan 

melalui pola preventif dan penanggulangan jalanan melalui pola represif. 

a. Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preemtive  

Penanggulangan kejahatan melalui pola preemtive, yaitu melaksanakan 

kegiatan membangun daya tangkal dan keikutsertaan masyarakat untuk 

menciptakan zero street crime yang dilaksanakan oleh bagian Binamitra 

Polrestabes Makassar dan Babinkhamtibmas Polsek jajaran dengan kegiatan :  

1) Pemasangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan Kamtibmas  

2) Melaksanakan penerangan di radio-radio si kota Makassar  

3) Mensosialisasikan sadar diri di lingkungan RT/RW dan juga Kelurahan 

(lapor cepat, meningkatkan kegiatan pos kamling dan berdayakan FKPM 

kawasan terminal dan kawasan pasar). 

b. Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preventif  

Penanggulangan ini berupa pelaksanaan giat cepat tangkal yang 

dilaksanakan oleh satfung intelkam, sat reskrim, sat samapta, sat lantas dan unit 

opsnal Polsekta jajaran dengan kegiatan :  

1) Penjagaan pada pos dan simpul zero street crime  

2) Patrol jalan kaki, patrol kendaraan dengan roda 2 dan roda 4  

3) Melaksanakan giat offensive dengan sasaran kendaraan yang diduga 

mengangkut pelaku dan barang hasil tindak pidana zero street crime.  

4) Galang tukang parker dan informan kasus Street Crime. 
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c. Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola represif  

Penaggulangan kejahatan jalanan ini berupa pelaksanaan kegiatan 

penindakan yang dilakukan oleh satfung, intelkam, sat reskrim, sat samapta, sat 

lantas dan unit opsnal Polsekta jajaran dengan kegiatan :  

1) Melaksanakan penindakan/penangkapan terhadap pengamen, pengemis dan 

preman yang beroperasi disimpul-simpul jalan, diterminal, didalam bus dan 

pelaku tindak pidana curat, curas, curanmor, perampasan terhadap nasabah 

bank.  

2) Melaksanakan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku street crime 

(curat, curas, curanmor, perampasan terhadap nasabah bank) yang 

mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan saran transportasi dengan roda 

2 atau roda 4).  

3) Melaksanakan proses penyidikan dan menyelesaikan serta menyerahkan 

berkas perkara tersangka street crime kepada kejaksaan negeri Makassar, 

dengan petimbangan tidak melakukan penangguhan kejahatan jalanan bila 

ada permohonan.  

Jenis kejahatan jalanan (street Crime) merupakan salah satu jenis 

kejahatan konvensional yang sering kali meresahkan masyarakat sekitar, hal ini 

disebabkan karena kejahatan  tersebut merupakan kejahatan yang paling dekat 

pada lingkungan masyarakat yang sering saja menimbulkan perasaan yang tidak 

aman serta ketakutan dalam masyarakat. Maka dari itu, masyarakat menginginkan 

adanya sebuah penindakan serta penanganan yang mampu memberikan 
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pelindungan serta rasa aman bagi masyarakat akan bahayanya kejahatan tersebut. 

Kepolisian yang merupakan pihak atau lembaga yang fungsinya 

melakukan upaya pencegahan serta pengandalian terhadap berbagai macam 

tindak kejahatan.
17

Berbagai macam upaya yang dilakukan guna meminimalisir 

tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi dijalanan, salah satu upayanya adalah 

program zero street crime sebagai upaya penerapan Polrestabes Kota Makassar 

untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang marak terjadi dijalanan. Tujuannya tak 

lain agar senantiasa memberikan perlindungan bagi masyarakat, selain itu juga 

memberikan rasa bebas dari gangguan serta ancaman, keraguan dan ketakutan 

yang kerap terjadi, gangguan psikis dan adanya rasa perlindungan terhadap 

kejahatan jalanan.  

Dalam upaya penerapan program zero street crime ada banyak kegiatan 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bertujuan untuk membasmi kejahatan 

dijalanan, adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Penempatan pos-pos zero street crime di tempat yang strategis  

b. Melaksanakan patroli  

c. Melakukan operasi/razia  

d. Memberikan penghimbaun  

e. Melakukan penangkapan  

f. Melakukan tembak ditempat (jika terjadi hal yang tidak memungkinkan)  

Dampak yang diberikan dari sebuah sistem zero street crimeini, yang 

meskipun kita lihat kejahatan jalanan kini menjadi masalah yang klasik dalam 
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kehidupan sosial masyarakat. Namun sedikit demi sedikit telah memberikan rasa 

kenyamanan, keamanan dan ketertiban walaupun yang kita tau bahwa kejahatan 

jalanan masih saja merajalela di sejumlah titik dikota Makassar.Artinya pihak 

kepolisian kini kian genjar melakukan penyisiran dibeberapa tempat dikota 

Makassar. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Jalanan (Street Crime)  

Sarana publik yang saat ini seakan menjadi jembatan terjadinya sebuah 

aksi kriminalitas, pertemuan dan saling membaurnya masing-masing individu  

bahkan juga kelompok mebuat jalanan dijadikan bahan arena kepentingan 

masing-masing pihak. Dapat diketahui bahwa dijalanan yang sebagai arena publik 

bahkan hampir tidak memiliki aturan yang jelas, aturan lalu lintas saja yang telah 

terpampang jelas pun masih saja dilanggar oleh para pengguna jalan. Sehingga 

dari situasi-situasi tersebut tindakan kriminalitaspun marak terjadi serta 

membukakan peluang yang besar bagi para pelaku eksekutor dalam melaksanakan 

aksi kriminalitas.
18

 

Meningkatnya aksi kriminalitas dijalanan serta berbagai macam modus 

yang dilakukan oleh para pelaku, sehingga membuat pihak kepolisian sulit dalam 

mengungkap kejahtan yang terjadi dijalanan. Dapat dilihat bahwa disetiap harinya 

tak henti-hentinya kejahatan jalanan ini menjadi pembicaraan baik dalam media 

pertelevisian bahkan dalam media surat kabar. Berikut ada faktor-faktor yang 

melatar belakangi para pelaku dalam melakukan aksi kriminalitas yaitu antar lain: 

a. Kepadatan penduduk (faktor demografi) yang kian meningkat disetiap 
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tahunnya sehingga menimbulkan persaingan di berbagai bidang yang semakin 

sengit, dari hal tersebut peningkatan kejahatan jalanan menjadi permasalahan 

yang memungkinkan terjadi di tengah-tengah kepadatan penduduk yang ada.  

b. Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sebuah persaingan yang keras 

ditengah kepadatan penduduk membuat daya beli masyarakat semakin 

menurun serta tingkat krisis moneter global yang memaksa tingkat 

pengangguranpun meningkat. Terhadap keadaan tersebut membuat angka 

kemiskinan di indonesia semakin bertambah. Yang menyebabkan pada 

keadaan yang mendasak hingga putus asa yang berujung pada sebuah aksi 

kejahatan dan jalanan lah yang merupakan tempat dalam memperoleh nafkah. 

c. Kecemburuan dan rasa dendam. Sebuah kecemburuan serta dendam yang 

mendalam antar individu atau kelompok seakan menjadikan pintu timbulnya 

sebuah perpecahan diantara masing-masing pihak yang berujug pada 

permusuhan/tawuran jalanan.   

d. Kontroling sosial. Lemahnya dalam melakukan upaya pengontrolan sosial 

menjadi penyebab timbulnya aksi-aksi kejahatan jalanan, bahkan situasi di 

jalan raya tidak memungkinkan pihak kepolisian selalu ada dalam mengontrol 

aktivitas-aktivitas yang yang terjadi dijalanan.  

 Banyaknya aksi-aksi dan tindakan kriminalitas yang kembali mengintai 

dan meneror masyarakat Makassar, tak kala herannya jelang pemberlakuan PSBB 

dikota Makassar tindak kejahatan jalanan dimakassar mengalami peningkatan. 

Seperti dengan beberapa kasus yang terjadi disejumlah titik dikota Makassar 

dibulan april kemarin, yang pada tanggal 17 april 2020 dimana seorang 
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pengendara perempuan menjadi korban pembegalan di jalan perintis 

kemerdekaan, tak hanya itu sehari sebelumnya dimana pengendara sepda motor 

menjadi korban pemjamberetan di jalan urip sumoharjo. Ini menandakan kasus-

kasus kejahatan dijalanan tak kunjung usai,  

Suatu sistem biasanya merupakan suatu tatanan yang teratur yang terdiri 

dari berbagai unsur satu sama lainnya saling bertautan, sehingga dapat 

memberikan suatu pengertian. Demikian pula halnya suatu sistem hukum, karena 

tiap-tiap hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yaitu 

peraturanperaturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan 

alam pikiran yang membentuknya.
19

Dalam sebuah fase kehidupan kejahatan 

(crime) merupakan sebuah masalah yang telah ada bahkan sejak manusia lahir 

dan mereka hidup dalam sebuah kelompok dengan klasifikasi yang berbeda-beda. 

Dalam tatanan organisasi kemanusiaan memiliki sifat manusia yang acap kali 

tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Tidak ada hukum yang benar-

benar sempurna selalu ada ruang untuk berbuat mana suka, ada banyak para 

pelaku yang tau celah mana yang dapat dimanfaatkan guna memuluskan rencana 

kelak. Akibatnya bermunculan ketimpangan hukum yang memunculkan sosok-

sosok korban, akhirnya hukum banyak melahirkan cerita duka terhadap perbuatan 

yang dilontarkan kepada yang tidak semestinya.  

Dimanakah akar masalah dari sebuah kejahatan jalanan ini (Street Crime), 

sehingga menimbulkan ketimpangan hukum atau tidak adanya sebuah kepastian 

hukum dan sampai kapan kita terus memberi maklum. Pelaksanaan zero ztreet 
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crime ini dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan keamanan terbuka dan 

tertutup selama masa penanganan kejahatan jalanan (street crime) 

berlangsungadapun kegiatan tersebut, antara lainyaitu : 

1. Pengamanan Terbuka  

a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi 

masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja 

maupun lingkungan umum sebagai implementasi system keamanan swakarsa. 

b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengatran penyeberangan, 

pengalihan lantas, patrol, penjagaan pada lokasi rawan kajahatan jalanan, 

mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, 

curanmor.  

2. Pengamanan Tertutup  

a) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat 

yang merupakan factor-faktor koleratif kriminigen yang dapat menimbulkan 

bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas 

dan curanmor.  

b) Melaksanakan penggalangan dalma rangka cegah dini (penangkalan) terhadap 

terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan sehungga 

tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang mersehkan masyarakat. 

c) Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna 

mengatisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan.  

Maka dari itu hadirnya institusi kepolisian seyogyanya mampu 

memberikan pengendalian dan pencagahan yang memungkinkan terjadinya 
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sebuah tindakan-tindakan yang menyimpang seperi yang telah diamanatkan 

dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 13 

mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian yaitu untuk melakukan keamanan 

dan ketertiban kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
20

 Banyaknya 

langkah-langkah yang diberikan oleh Polri dalam sistem penanganan dan 

penindakan secara hukum, karena bisa dilihat bahwa polisi ketika menjalankan 

tugas dan kewenangannya tidak secara serta merta tentunya memilki batasan 

dengan memperhatikan segala yang mungkin terjadi berdasarkan pada protokol 

penegakan yang ada. Aturan tersebut sebagaimana telah dituang kedalam sebuah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 

3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, ini 

menandakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya 

memilki landasan hukum yang tetap, artinya tindakan yang dikeluarkan oleh 

polisi harus melihat ataupun menjunjung tingga nilai keadilan serta senantiasa 

menghormati hak asasi manusia.  

                                                           
20

 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penlitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dari banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan judul skripsi 

tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialahpenelitian 

kualitatif.Pada penelitian ini lebih fokus pada pengumpulan data yang 

mengharuskan penulis turun langsung ke lapangan melakukan observasi serta 

wawancara mendalam dan melakukan dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu dilakukan di 

Polrestabes Makassar, dikarenakan angka kejahatan jalanan di wilayah kota 

makassar tak kunjung selesai dan masih saja terus menerus terjadi, lagi pula 

apakah program zero street crime yang telah dibentuk oleh Polri telah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang ada ataukah tidak. 

B. Pendekatan Penelitian 

Agar dapat memperoleh data-data yang cukup maka penulis melakukan 

pendekatan penelitian melalui penelitian peraturan perundang-undangan yang 

terkait, melakukan pendekatan yuridis, empiris atau fakta yang terjadi dalam 

praktek di lapangan serta pendekatan sosiologis. Agar substansial aturan yang ada 

dalam regulasi sesuai dengan kenyataan yang ada.
1
 

                                                           
1
 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2012), Hlm. 115 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dilakukan oleh penulis, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Pada data primer lebih fokus bagaimana pengumpulan data yang ada 

berasal dari sumber data utama baik secara individu atau perseorangan seperti 

hasil dari wawancara dengan penyidik yang ada atau pada pihak reskrim di 

kepolisian yang dilakukan olehpeneliti. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sifat secara normative sekaligus sebagai 

pendukung karena mempunyai daya mengikat.Pada data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber utama.Literatur-literatur ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel 

yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebihlanjut.
2
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sehubungan pada pendekatan penelitian tersebut diatas, maka mengenai 

hal pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu terkait dengan 

penelitian lapangan, dengan langsung mengunjungi objek penelitian yaitu pada 

Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dikarenakan angka kejahatan 

jalanandiwilayahkotamakassartakkunjungselesaidanmasihsajaterus menerus 

terjadi, lagi pula apakah program zero street crime yang telah dibentuk oleh Polri 

                                                           
2
 Soerjono soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press), Hlm.296 
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telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada ataukah tidak. Sehingga dengan 

demikian pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Obseravasi pada penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan sebagai 

bentuk suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan sebuah 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis sesuai dengan hasil atau kenyataan 

yang diselidiki. 

Pada penelitian ini, untuk mengumpulkan data maka dilakukan observasi 

dengan objek penelitian Polrestabes Makassar guna memberikan pengumpulan 

data yang konkrit terkait dengan hasil penelitian. Kita dapat melihat bahwa 

metode observasi merupakan sebuah pencatatan yang secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang tempak pada objek penelitian.
3
 Sehingga kita ketahui bahwa 

sebuah metode penelitian dengan cara observasi dilakukan melalui suatu 

pengamatan langsung. 

2. Wawancara 

Salah satu cara untuk mengumpulkan data tentunya ialah dengan cara 

melakukan wawancara, karena mampu memperoleh informasi melalui sistem 

saling bertatap muka melontarkan sistem tanya jawab langsung antara yang 

mewawancarai dengan responden. Maka dari itu pengumpulan data ini dilakukan 

melalui informasi dan wawancara terhadap unsur satuan kepolisian di Polrestabes 

Makassar seperti Penyidik atau unsur anggota yang terlibat dalam penanganan 

kejahatan jalanan. Karena setiap proses wawancara merupakan bagian yang 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Alpabet:2013), 

Hlm.180 
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sangat penting dari setiap survey, karena peneliti bisa saja kehilangan informasi 

yang mungkin hanya dapat diperolah melalui sistem tanya jawab langsung 

terhadap responden. Sehingga wawancara yang jawabannya tidak hanya terbatas 

pada satu tanggapan saja dan mengarah pada pengalaman informasi serta 

dilakukan secara formal terstruktur.
4
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses memperoleh data melalui sistem 

pencatatan data penelitian yang ditemui dalam sebuah tanya jawab kepada 

respoden, pada buku-buku catatan, arsip dan lain-lainnya. Sehingga pada 

penelitian yang melalui observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan 

akuntabel. 

E. Instrument Penelitian 

Dapat diketahui bahwa, digunakan instrumen penelitian merupakan proses 

dalam memeriksa dan mengumpulkan sebuah permasalahan, serta melakukan 

analisis terkait dengan data yang diperoleh secara sistematis dan objektif. Dalam 

sebuah instrumen menggunakan beberapa alat pada saat penelitian seperti adanya 

metode, peneliti, alat perekam, pedoman wawancara serta alat tulis informan.
5
 

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Pada penelitian ini yang digunakan dalam metode pengolahan data yaitu sebagai 

berikut: 

                                                           
4
 Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya:2002), 

Hlm. 180 
5
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Kencana, Jakarta, 2005), Hlm. 141 
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a. Klasifikasi data (penentuan data-data), dimana dalam metode ini 

dilakukan sebagai penyusunan data yang secara sistematis sesuai 

dengan beberapa ketentuan kaidah ataupun aturan yang telahada. 

b. Reduksi merupakan penentuan suatu data yang bertujuan untuk 

memadatkan informasi diperolah yang dimana data tersebut yang 

relevan dengan pembahasan, agar penelitian ini dimudahkan dalam 

penulisan skripsi sehingga para pembaca dapat memahaminya 

denganbaik. 

c. Editing data merupakan proses dimana penulis memeriksa hasil dari 

penelitian guna untuk mengetahui hubugan dari keabsahan suatu data 

yang akan dideskripsikan dalam memperoleh jawaban dari pokok 

permasalahan yangada. 

2. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis 

dengan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan data 

primer.Sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk 

memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.
6
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk mengukur hasil dari sebuah penelitian maka dilakukan pengujian 

sebuah keabsahan suatu data yang telah didapat, yang dimana peneliti dituntut 

untuk meningkatkan kualitas dalam penelitian, melakukan pengamatan yang 

cermat serta dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

                                                           
6
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA:2016), 

Hlm. 127 



 

37 
 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan dari data tersebut.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. lokasi Penelitian 

a. Kota Makassar 

Daerah kota makassar merupakan ibu kota dari provinsi sulawesi selatan 

dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dan merupakan kota yang jumlah 

penduduk terbesar ketujuh di Indonesia. Maka dari itu kota makassar dikatakan 

sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia timur, kota ini memiliki keunikan 

tersendiri dari banyaknya destinasi yang sering dikunjungi pengunjung. Tidak 

hanya itu kota makassar pun juga dijuluki sebagai surga bagi para pelaku 

kejahatan, terbukti dengan banyaknya aksi kejahatan seperti kekerasan, 

perampasan, pencurian hingga pada pembunuhan. Pada dasarnya hal tersebut 

disebabkan oleh faktor perekonomian yang mendesak dan tak kunjung 

terselesaikan, begitupun dengan banyaknya pendatang yang hadir memadati 

wilayah makassar yang menyebabkan terjadinya perselisihan perebutan wilayah 

sehingga membangun skak antara golongan. 

Kondisi lingkungan yang buruk seiring dengan mentalitas yang tidak 

mengedepankan partisipasi dan tanggung jawab termasuk dalam hal kejahatan, 

sehingga keamanan yang terjamin sulit untuk diwujudkan. Akibatnya 

menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terkhusus dirasakan oleh warga kota 

makassar, sehingga timbul persepsi dalam masyarakat bahwa persoalan keamanan 
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lingkungan masyarakat terus terjadi karena tidak adanya kesungguhan atau 

kepedulian pemerintah kota untuk mewujudkan tata ruang yang berpihak terutama 

kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan. Hal tersebut menimbulkan respon 

kepada seluruh jajaran pemerintah kota untuk melakukan transformasi dalam 

penyusunan peraturan yang merespon perubahan zaman dan perkembangan kota 

yang secara khusus mengatur penanggulangan dan pencegahan aksi tindakan 

kriminal secara sistematis dan efektif. 

Bentuk tindakan yang nyata dalam ruang perkotaan adalah aksi 

kriminalitas, karena sifatnya yang kasat mata dan umumnya berlangsung secara 

fisik. Kota makassar yang dijuluki sebagai salah satu surga bagi para pelaku 

kejahatan mengakibatkan masyarakat selalu berada dalam bayang-bayang 

kriminalitas, dalam waktu yang panjang aksi kriminalitas di kota makassar 

cenderung dikaitkan dengan karakter penduduk yang keras. Namun kenyataannya, 

pembangunan dan modernisasi kota pengaruhnya sangat besar dalam menciptakan 

ruang kejahatan atau praktik kejahatan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya, 

sehingga persoalan sosial dan gangguan keamanan memungkinkan meluasnya 

ruang sekaligus tindakan kejahatan. 

Oleh karena itu, melihat dari persoalan tersebut membuat jajaran 

pemerintah kota makassar tak terlepas dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar 

Makassar ikut mengambil peran penting dalam menanggulangi tingkat kejahatan 

khususnya pada kejahatn jalanan dengan membuat program Zero Street Crime. 

Dengan program tersebut kiranya mampu memberikan upaya penanggulangan dan 

pencagahan tindakan kejahatan khususnya kejahatan jalanan yang kerap 
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menyerang masyarakat kota makassar, begitupun dengan pemerintah kota 

makassar agar mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan tata ruang yang 

aman dan nyaman bagai masyarakat kota makassar. 

b. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 

1) Struktur Organisasi 

Polrestabes Makassar merupakan bagian dari aparatur Negara yang diberi 

wewenang menegakkan hukum di wilayah Kota Makassar, Polrestabes Makassar 

juga membawahi13 institusi Kepolisian Seltor (Polsek) yang di tempatkan pada 

setiap wilayah kecamatan. Adapun 13 Polsek tersebut, yaitu: 

a) Polsek Ujung Pandang 

b) Polsek Mariso 

c) Polsek Makassar 

d) Polsek Mamajang  

e) Polsek Bontoala 

f) Polsek Tallo 

g) Polsek Panakkukang 

h) Polsek Biringkanaya 

i) Polsek Rappocini 

j) Polsek Manggala 

k) Polsek Tamalate 

l) Polsek Tamalanrea 
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Selanjutnya sebagai sebuah institusi pemerintahan tentunya diperlukan 

adanya sebuah struktur organisa agar bagaimana dapat memperjelas tugas dan 

wewenang dari masing-masing bagian dalam Polrestabes Makassar, dengan 

demikian tidak terjadi sebuah tumpang tindih ataupun kekacauan dalam 

menjalankan tugas pada institusi tersebut. Berdasarkan Peraturan Kapolri 

(PERKAP) No. 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tatakerja satuan 

organisasi Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, begitupun dengan Keputusan 

Kapolri No.Pol: Kep/07/I/2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol: 

Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi 

pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
1
 

                                                           
1
 Sumber Data: Polrestabes Makassar 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KAPOLRESTABES 

               WAKAPOLRESTABES 

UNSUR PIMPINAN 

 
 

SIWAS SIPROPAM SIKEU SIUM 

 

 BAGOPS BAGREN BAGSUMDA 

 

  SUBBAGBINOPS SUBBAGDALOPS SUBBAGHUMAS SUBBAGPROGAR SUBBAGDALGAR SUBBAGPERS SUBBAGSARPRAS SUBBAGKUM 

UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN 

 

     SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA 

 

 SATBINMAS SATSABHARA SATLANTAS SATPAMOBVIT SATPOLAIR SATTAHTI 

             UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK 

          SITIPOL                UNSURPENDUKUNG 

 

 

    POLSEK 
UNSUR PELAKSANA TUGASKEWILAYAHAN 

Bagan 1. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar 

Sumber: Dokumentasi Polrestabes Makassar
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Kepolisian Resort Kota Besar Makassar guna menjalankan tugas pokok 

dari sebuah instansi pemerintahan, memiliki 5 satuan untuk mengoptimalkan 

sebuah regulasi sistem di lingkungan Polrestabes Makassar demi memberikan rasa 

pelayanan, pengamanan dan pengayoman bagi masyarakat. 5 satuan  tersebut 

terdiri dari Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Reskoba, Kasat Samapta dan 

Kasat Lantasyang dimana satuan tersebut dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR) 

dan Kepala Unit (KANIT), Satuan tersebut memiliki bertujuan untuk, yaitu:
2
 

a) Kasat Intelkam 

Merupakan kepala intelkam yang membawahi intel bertujuan untuk 

melakukan deteksi dini, misalnya apabila akan mengadakan unjuk 

rasa harus dengan surat ijin kepolisian. 

b) Kasat Reskrim 

Satuan ini merupakan Reserse Kriminal yang memiliki tugas untuk 

menangani tindak kriminal, melakukan penangkapan, melakukan 

tembak di tempat dan lain sebagainya yang kesemuanya meliputi 

kegiatan penyilidikan, penyidikan, penahanan sampai pada proses 

pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam menjalankan 

tugasnya Satuan Reskrim dibantu oleh Kaur Bin Ops dan Kepala Unit 

Penyidikan (Kanit Idik). 

c) Kasat Reskoba 

Merupakan satuan Reserse khusus menangani bagian Narkoba dan 

Psikotropika, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Reskoba tentunya 

                                                           
2
 Sumber Data : Polrestabes Makassar 
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juga dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin 

Ops) dan juga Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli). 

d) Kasat Samapta 

Satuan ini yang berwenang membawahi kesatuan-kesatuan samapta 

yang bertugas turjawali, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan 

patroli. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasat Samapta dibantu oleh 

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) dan Kepala 

Unit Patroli (Kanit Patroli). 

e) Kasat Lantas satuan ini memiliki peran penting dalam pengamanan di 

wilayah Polrestabes Makassar, juga yang berkedudukan paling tinggi 

dalam urusan lalu lintas. Dalam tugasnya satuan ini dibantu oleh 

Kepala Urusan Administrasi Operasional (Kaur Min Ops), Kepala 

Unit Penididkan dan Rekayasa ( Kanit Dikyasa), Kepala Unit Patroli 

(Kanit Patroli), Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit 

Regident) dan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka).  

Dari kesatuan-kesatuan diatas yang merupakan satuan pokok Kepolisian 

Resort Kota Besar Makassar sehingga dapat mengoptimalkan tugas dan 

wewenangnya dengan baik seperti memberikan upaya pelayanan, pengamanan 

serta pengayoman bagi masyarakat.  

2) Kewenangan 

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar atau sering disingkat dengan 

Polrestabes dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi 

pemerintahan di Kota Makassar di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam suatu daerah 

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

masyarakat serta terbinanya ketentraman dengan menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia. Sehingga untuk melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah 

Polrestabes Makassar tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien. 

Bahwa melihat dari kewenangan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 

tidak jauh berbeda dengan bagaimana kewenangan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pada umumnya, pada dasarnya berpedoman pada buku pedomana 

pelaksana tugas bintara kepolisan Negara republik Indonesia di lapangan. Selain 

dari itu Polrestabes Makasssar juga memiliki beberapa pembagian sektor di setiap 

tingkat kecamatan di kota makassar, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi 

kewenangannya sebagai sebuah lembaga negara.  

Pelaksanaan tugas tugas kepolisian seyogyanya dapat dipatuhi, ditaati dan 

dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Maka dari itu 

Kepolisian telah diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tertuang 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, antara laian:
3
 

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan  

b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

                                                           
3
 Sumber Data: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
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c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian 

f) Melaksanakan pemriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan 

g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang  

i) Mencari keterangan dan barang bukti 

j) Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional 

k) Mengeluarkan surat izin dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat 

l) Memberikan bantuan pengamana dalam siding dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat 

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu 

Dari sekian banyaknya jumlah kewenangan yang dimilki oleh Kepolisian 

yang diatur oleh Undang Undang Kepolisan. Hal tersbut menandakan bahwa 

Kepolisan tentunya harus memberikan pelayanan, pengayoman serta pengamanan 

bagi setiap masyarakat, begitupun dengan sebuah kewenangan yang diatur secara 

khusus dari satuan masing-masing. Demikian hal tersebut yang menjadi 

wewenang bagi wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar terletak 
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pada ruang lingkup atau mencakup keseluruhan wilayah di daerah Kota Makassar 

yang merupakan sebuah kota di provinsi Selawesi Selatan. 

 

Berdasarkan peta geografis dapat dilihat bahwa luas wilayah kewenangan 

Polrestabes Makassar meliputi luas dari wilayah Kota Makassar itu sendiri, dan 

juga melihat gambaran peta tersebut ada banyak titik-titik rawan kejahatan yang 

berjumlah 49 titik yang tersebar diberbagai wilayah makassar, sehingga peran dari 

Polrestabes Makassar dalam meminimalisir angka kejahatan sangat dibutuhkan 

melalui sebuah programnya termasuk membasmi angka kejahatan jalanan melalui 

program Zero Street Crime di kota makassar. 

 

 

Polrestabes 
Makassar 
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3) Gambara umum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Dalam 

Kaitannya Dengan Pelaksanaan Program Zero Stree Crime. 

Kota makassar merupakan sebuah daerah dengan jumlah penduduk yang 

senagat besar sehingga dari itu masyarakatnya di golongkan sebagai masyarakat 

yang sedang menuju fase berkembang sebagaimana masyarakat Indonesia pada 

umumnya, sebuah dinamika menuju perkembangan modern dapat dilihat dengan 

dari rutinitas aktifitas masyarakat begitu juga dengan sebuah pembangunan 

sebuah infrastruktur di makassar yang mendorong para masyarakat mulai dari 

kaum pedagang, pelaku ekonomi, pengusaha, pelajar, mahasisiwa, pegawai dan 

lain sebagainya semuanya mengharuskan untuk beraktivitas dan berinteraksi 

sosial melalui sarana jalan raya. 

Aktivitas dan juga interkasi sosial masyarakat di jalan kini kian 

menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan yang seiring melahirkan sosok 

korban, yang dipengaruhi dengan laju perkembangan serta dampak dari perubahan 

sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Demikian dengan gangguan 

keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan/ Street Crime, yang merupakan 

fenomena tindak pidana yang sering terjadi di jalanan sehingga dapat 

menimbulkan rasa takut bagi masyarakat begitupun menghambat aktivitas hingga 

pada laju perputaran perekonomian. 

Kepolisian seakan telah melekat pada tubuh masyarakat dalam 

penanggulangan kejahatan yang merupakan salah satu fungsi utama 
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untukmembasmi kejahatan jalanan melalui program-programnya.
4
 Bahkan boleh 

dikatakan pada hakekatnya keberadaan instansi kepolisian merupakan instansi 

yang melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang dapat 

menganggu ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat, pelaksanaan fungsi-

fungsi dari kepolisian itu sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian kepada masyarakat. Karena sebagai warga Negara yang harus 

dilindungi kepentingannya hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. 

Namunn nampaknya pihak kepolisian sudah seharusnya melakukan 

kewajibannya memberi perlindungan kepada masyarakat, mengingat kepolisian 

merupakan alat Negara yang dibiayai oleh dana yang dikumpulkan dari 

masyarakat sehingga sudah selayaknya masyarakat berhak menerima hasil kerja 

dari kepolisian. Dengan melalui program Zero Street Crime pihak kepolisian 

melakukan tugas-tuganya seperti melakukan patrol, operasi-operasi dan 

mengadakan razia dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat ditempat yang 

rawan dan jam-jam rawan dilakukannya pelanggaran dan kejahatan. Dengan 

demikian diharapakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menekan frekuensi 

terjadinya kejahatan jalanan yang dapat meresahkan mayarakat. 

Dalam upaya melaksanakan pencagahan dan penanggulangan tindak 

pidana jalanan/Street Crime diwilayah kota makassar tersebut, maka dari itu 

Kepala Kepolisian Kota Besar Makassar mengeluarkan perintah melalui surat 

perintah tentang perintah pelaksanaan program Zero Stree Crime, yang dimana 

                                                           
4
 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama, 

Surabaya, 2008), Hlm. 197 
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telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Program tersebut kemudian 

dicanangkan oloeh Polrestabes Makassar yang kemudian pelaksanannya 

dilakukan oleh setiap satuan yang ditunjuk. Kebijakan strategis tersebut 

didasarkan petimbangan bahwa dengan ditiadakannya kejahatan jalanan seperti 

curat, curas, curanmor, perampasan ataupun kejahatan lainnya di simpul-simpul 

jalan raya yang rawan di wilayah kota makassar. Dengan demikian akan 

membawa dapak positif institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata 

masyarakat. 

Dalam kaitannya penanggulangan kejahatan jalanan unsur-unsur dalam 

Polrestabes Makassar yang bertugas dalam mananggulanginya yakni hampir 

seluruh unsur personil Polrestabes Makassar yang terlibat. Akan tetapi yang 

memiliki tugas pokok dalam hal ini adalah Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara 

dan Sat Reskrim. Satuan tersebut sesuai pada pembagian tugas seperti yang 

tercantum dalam struktur organisasi Polrestabes Makassar, yakni merupakan 

bagian dari unsur pelaksanan tugas pokok. Dari masing-masing satuan tersebutlah 

yang menjalankan fungsi dari penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola 

preemtif, preventif dan juga represif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

sehingga untuk lebih jelasnya pembagian tugas pada masing-masing satuan 

tersebut dapat dilihat dari bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2. Pembagian Tugas Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di 

Polrestabes Makassar 

Sumber: Dokumentasi Polrestabes Makassar Tanggal 9 September 2020 

 

 Berdasarkan bagan tersebut keempat satuan ini yang turut berperan aktif 

dalam mengemban tugas pokok penanggulangan kejahatan jalanan, mulai pada 

tahap sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat setempat, melakukan upaya 

pencegahan dengan melaksanakan patrol rutin dan memberi penindakan berupa 

penyilidikan dan penyidikan pasca terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan. 

B. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Menanggulangi Kejahatan 

Jalanan Oleh Pihak Polrestabes Makassar 

1. Pemahaman dan Dasar Hukum Zero Street Crime  

Zero Street Crime merupakan sebuah program atau kebijakan yang 

dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan 

dan juga pelayanan kepada masyarakat sehingga tetap aman dalam melakukan 

aktivitas di jalan. Program ini juga dibuat guna menetapkan jalur zona zero street 

Zero Street Cime Fungsi Preventif 

Fungsi Preemtif 

Fungsi Represif 

Sat Binmas 

Sat Lantas 

Sat Sabhara 

Sat Lantas 

Sat Reskrim 
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crime, yang dimana bertujuan untuk mengeliminasi kejahatan-kejahatan yang 

sering terjadi di jalanan. Adanya program ini seyogyanya mampu menghasilkan 

wilayah dari zona kejahatan di kota makassar, dimana daerah tersebut terjamin 

dengan tidak adanya aksi-aksi kejahatan. Sehingga diperlukan penanganan yang 

cukup serius agar bias memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada 

masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. 

Pola penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preemtif, peventif 

maupun represif sebenarnya merupakan tugas yang dilakukan oleh setiap anggota 

Polrestabes Makassar, namun setelah dibentuknya program tersebut ditunjuklah 

beberapa satuan guna mengoptimalkan masalah tersebut. Begitu juga dengan 

mengkhususkan jalur-jalur yang telah ditetapkan sebagai jalur Zero Street Crime 

wajib aman dari segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 

(kamtibmas). Alasan ditetapkannya  suatu daerah sebagai jalur Zero Street Crime 

dikarenakan tingkat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang sangat padat seperti 

jalan protocol, area pasar, perbankan, perempatan traffic light, maupun di tempat 

wisata-wisata, dengan demikian perlu dilaksanakan program ini guna memberikan 

rasa aman bagi masyarakat dalam beraktifitas . 

Dalam pelaksanaannya tentunya tidak serta merta melaksanakan program 

tersebut, pihak kepolisian memiliki aturan ataupun pedoman pelaksanaan program 

Zero Street Crime yang disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan agar dapat 

sejalan dengan sistem regulasi hukum yang ada begitupun dengan tidak 

menyelewengkan serta memberikan batasan terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan 
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program tersebut. Sehingga diberikan dasar hukum sebagai rujukan pelaksanaan 

program Zero Street Crime  sebagai berikut:
5
 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b) Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Imdonesia. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas. 

d) Surat Perintah Kapolrestabes Makassar tentang Pelaksanaan Program Zero 

Street Crime. 

Dalam kaitannya dengan penaggulangan kejahatan jalanan, fungsi hukum 

di tempatkan sebagai suatu acuan dan pedoman sehingga memungkinkan 

berinteraksi terhadapa acuan dan pedoman yang lain.
6
 Demikian hal tersebut 

disebabkan penanggulngan kejahatan jalanan tidak cukup dengan melalui sarana 

hukum saja, tetapi juga dengan usaha-usaha yang bersifat kebijakan sosial seperti 

membuka lapangan kerja, perbaikan moral, perbaikan pendidikan masyarakat 

derta perbaikan lingkungan. Karena pada dasarnya tujuan hokum pidana atsa 

kejahatan tidak hanya untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan 

kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan. 

Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kejahatan jalanan secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (ahukum pidana) dan 

                                                           
5
 Sumber Data : Polrestabes Makassar 

6
 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana, (LKUI, Jakarta, 1994), 

Hlm. 180 
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juga melalui jalur non penal (diluar hokum pidana). Sehingga hal tersebut 

dibedakan melalui system pelaksanaannya, yang dimana upaya penanggulangan 

kejahatan jalanan melalui jalur penal lebih menitik beratkan upaya pelaksanaan 

represif (penindakan, pemberantasan, penumpasan) pasca peristiwa terjadi, lain 

halnya dengan jalur non penal yang dimana lebih menitik beratkan upaya 

pelaksanaan preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi. 

2. Jenis dan Data Kejahatan Jalanan di Kota Makassar 

Perkembangan kejahatan jalanan secara umum di kota makassar pada 

dasarnya tidak stabil sejak tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dan 

penurunan, data tersebut tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan 

masyarakat yang semakin lama mengalami perubahan menjadi masyarakat yang 

lebih komplek begitupun dengan perubahan pola interaksi sosial di kalangan 

masyarakat, seperti halnya di kota lainnya. Penyebabnya tak terlepas oleh adanya 

beberapa faktor-faktor pendorong, berupa faktor lingkungan, ekonomi dan 

kemiskinan, faktor moral dan agama. Begitupun dengan rutinnya upaya patroli, 

upaya sosialisasi dan pembinaan yang menyebabkan naik turunnya angka 

kejahatan jalanan. Dapat dilihat jumlah perkembangan kejahatan jalanan di kota 

makassar diketahui berdasarkan keterangan tabel-tabel sebagai berikut : 
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Adapun jumlah statistik dari angka kejahatan jalanan yang terjadi pada 

wilayah jajaran Polrestabes Makassar dari masing-masing kecamatan  dapat 

dilihat sesuai dengan tabel berikut, pada tiap data Kepolisian Sektor sejak tahun 

2017 sampai 2019 dengan mengalami pasang surut sebagai berikut :

WILAYAH RAWAN KEJAHATAN DI POLRESTABES MAKASSAR 

Rawan Kejahatan : 49 Titik 
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a) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2017 

No Jenis Kejahatan UP MRS MKS MMJ B.ALA TALLO PNK BRK RPC MGL TML T.REA JUMLAH LAPORAN JUMLAH SELESAI 

1 Curas  59 22 49 32 26 64 135 90 109 16 15 81 751 254 

2 Curat 21 38 47 61 54 84 130 139 246 51 20 158 1073 309 

3 Curanmor 33 44 55 74 37 75 217 127 193 31 33 177 1139 206 

4 Curi Biasa 60 39 73 28 58 100 132 88 114 32 37 122 1065 327 

Sumber Data : Polrestabes Makassar 9 September 2020 

Data diatas menunjukkan banyaknya jumlah laporan dari berbagai wilayah di Kepolisian Sektor yang merupakan bagian dari Polrestabes 

Makassar, dari angka presentasi tingkat kejahatan jalanan di tahun 2017 menunjukkan 4.028 kasus atau sekitar 39,39%dengan berbagai macam 

jenis kejahatan jalanan yang ada, dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. 

b) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2018 

No Jenis Kejahatan UP MRS MKS MMJ B.ALA TALLO PNK BRK RPC MGL TML T.REA JUMLAH LAPORAN JUMLAH SELESAI 

1 Curas  48 51 55 47 4 82 82 77 103 62 100 74 893 228 

2 Curat 25 43 68 58 61 154 154 112 180 139 175 134 1366 341 

3 Curanmor 24 31 45 35 35 74 74 137 186 83 165 184 1127 148 

4 Curi Biasa 86 116 46 46 92 172 172 111 254 134 185 115 1758 512 

Sumber Data : Polrestabes Makassar 9 September 2020 
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Pada tahun 2018 data laporan kembali mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai 5.144 jumlah kasus, ini setara dengan 

50,31% dengan jumlah presentase naik menjadi 28% atau 1.116 kasus. Sehingga membuat pihak Polrestabes Makassar semakin gencar dalam 

melaksanakan upaya penanggulangan demi meminimalisir angka kejahatan jalanan, begitupun dengan masing-masing Kepolisian Sektor untuk 

mereda tingkat kejahatan jalanan. 

c) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2019 

No Jenis Kejahatan UP MRS MKS MMJ B.ALA TALLO PNK BRK RPC MGL TML T.REA JUMLAH LAPORAN JUMLAH SELESAI 

1 Curas  15 10 15 4 3 21 21 20 16 9 21 15 198 193 

2 Curat 21 18 19 2 14 53 45 17 34 14 43 24 323 282 

3 Curanmor 22 8 16 12 5 14 30 14 9 11 3 8 162 84 

4 Curi Biasa 22 20 21 33 18 44 35 12 25 10 48 22 370 354 

Sumber Data : Polrestabes Makassar 9 September 2020 

Peralihan dari tahun 2018 menuju 2019 hingga pada pelaksanaan program Zero Street Crime yang kian mengalami pembaharuan, 

membuat cacatan yang baik dikarenakan data angka kejahatan jalanan di tahun ini mengalami penurunan yang luar biasa hingga mencapai pada 

angka 1.053 kasus, dengan presentasi mencapai 10.30% dari hasil presentasi sebelumnya. Ini menandakan angka penurunan berada pada titik 

presentasi 80% atau setara dengan 4.091 jumlah kasusu yang menurun. 
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Bedasarkan pada data diatas kejahatan jalanan mengalami fase naik 

turunnya jumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2017 hingga 2019, begitu juga 

pada upaya pelaksanaan program Zero Street Crime yang kian genjar dilakukan 

hingga pada akhir menemui titik keberhasilan di tahun 2019, terbukti dengan 

menurunnya angka kejahatan yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2020 masa 

dimana anjloknya ekonomi dan berbagai macam masalah yang timbul yang 

disebabkan oleh masa pandemik covid-19, tetapi angka kejahatan jalananpun 

masih stabil dari tahun sebelumnya. Bahkan ada penurunan jumlah kasus yang 

terjadi, ini dikarenakan adanya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Serta pelaksanaan 

patroli dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, TNI dan lain sebagainya, 

menyebabkan angka kejahatan jalanan di kota makassar stabil dari tahun 

sebelumnya.
7 

Meningkatnya aksi kriminalitas dijalanan serta berbagai macam modus 

yang dilakukan oleh para pelaku, sehingga membuat pihak kepolisian sulit dalam 

mengungkap kejahtan yang terjadi dijalanan. Dapat dilihat bahwa disetiap harinya 

tak henti-hentinya kejahatan jalanan ini menjadi pembicaraan baik dalam media 

pertelevisian bahkan dalam media surat kabar. Berikut ada faktor-faktor yang 

melatar belakangi para pelaku dalam melakukan aksi kriminalitas yaitu antar lain: 

a) Kepadatan penduduk (faktor demografi) yang kian meningkat disetiap 

tahunnya sehingga menimbulkan persaingan di berbagai bidang yang 

semakin sengit, dari hal tersebut peningkatan kejahatan jalanan menjadi 

                                                           
7
 Sumber Data : Polrestabes Makassar 
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permasalahan yang memungkinkan terjadi di tengah-tengah kepadatan 

penduduk yang ada.  

b) Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sebuah persaingan yang keras 

ditengah kepadatan penduduk membuat daya beli masyarakat semakin 

menurun serta tingkat krisis moneter global yang memaksa tingkat 

pengangguranpun meningkat. Terhadap keadaan tersebut membuat angka 

kemiskinan di indonesia semakin bertambah. Yang menyebabkan pada 

keadaan yang mendasak hingga putus asa yang berujung pada sebuah aksi 

kejahatan dan jalanan lah yang merupakan tempat dalam memperoleh nafkah. 

c) Kecemburuan dan rasa dendam. Sebuah kecemburuan serta dendam yang 

mendalam antar individu atau kelompok seakan menjadikan pintu timbulnya 

sebuah perpecahan diantara masing-masing pihak yang berujug pada 

permusuhan/tawuran jalanan.  

d) Kontroling sosial. Lemahnya dalam melakukan upaya pengontrolan sosial 

menjadi penyebab timbulnya aksi-aksi kejahatan jalanan, bahkan situasi di 

jalan raya tidak memungkinkan pihak kepolisian selalu ada dalam 

mengontrol aktivitas-aktivitas yang yang terjadi dijalanan. 

 

3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Yang Dilaksanakan 

Pelaksanaan zero ztreet crime ini dilaksanakan dengan mengutamakan 

kegiatan keamanan terbuka dan tertutup selama masa penanganan kejahatan 

jalanan (ztreet crime) berlangsung yaitu : 
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1. Pengamanan Terbuka 

a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan 

partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan 

pemukiman kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi system 

keamanan swakarsa. 

b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengatran 

penyeberangan, pengalihan lantas, patrol, penjagaan pada lokasi rawan 

kajahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan 

curat, curas, curanmor. 

2. Pengamanan Tertutup 

a) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat 

yang merupakan factor-faktor koleratif kriminigen yang dapat menimbulkan 

bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, 

curas dan curanmor. 

b) Melaksanakan penggalangan dalma rangka cegah dini (penangkalan) 

terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan 

sehungga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang mersehkan 

masyarakat. 

c) Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna 

mengatisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan. 

Beberapa bentuk upaya oleh pihak Polrestabes Makassar guna mereda 

aksi-aksi kejahatan jalanan menggunakan 3 fungsi seperti fungsi preemtif, fungsi 

preventif, fungsi represif. Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan 
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masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah 

dilaksanakan untuk mengoptimalkan program Zero Street crime demi 

menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah kota makassar, untuk itu 

dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan 

efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu 

melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan 

dengan fungsi satuan masing-masing, seperti:
8
 

1) Melakukan Penghimbauan  

Dalam upaya ini Satuan Binmas berperan aktif dalam melaksanakan upaya 

pencegahan tindakakn kejahatan atau menjalankan fungsi preemtif, biasanya 

pelaksanaan ini ditargetkan pada pemukiman ramai penduduk dan juga daerah 

rawan seperti permberian penghimbauan dan sosialisasi kepada masyarakat 

sehingga dapat lebih berhati-hati dan tetap waspada pada saat berada di jalan raya. 

Biasanya juga memberikan upaya pembinaan kepada para masyarakat terkhusus 

kaum muda agar tetap produktif dan memilki aktifitas-aktifitas yang positif, selain 

dari itu pemasangan spanduk yang berisikan himbauan pesan kamtibmas di 

tempat-tempat strategis seperti jalur protokol, begitupun dengan melakukan 

penerangan melalui media Radio untuk menyampaikan pesan-pesan moril  dan 

himbauan kepada masyarakat. 

2) Penempatan Pos-Pos Zero Street Crime Di Tempat-Tempat Yang Strategis 

Dengan program Zero Street Crime tersebut diharapkan polisi dapat lebih 

cepat untuk mengungkap bahkan menyelesaikan suatau perkara apabila ada 

                                                           
8
 Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), 

(Armico, Bandung, 1998), Hlm. 58 
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kejahatan yang terjadi, sebagai bentuk upaya pelaksanaannya kepolisian 

menempatkan pos-pos ditempat-tempat strategis. Pos-pos ini sengaja ditemptkan 

disetiap tempat di kota makassar yang dianggap rawan kejahatan, khususnya 

kejahatan jalanan. Penempatan pso-pos ini menggunakan system melingkar 

seperti obat nyamuk dengan mengelilingi wilayah kota makassar, hal ini 

dimaksudkan guna meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat 

terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang mengancam. Pelaksanaan ini 

biasanya dilakukan oleh pihak Satuan Lantas dengan menjalankan fungsi preemtif 

guna mengptimalkan upaya pencegahan. Dengan demikian para polisi yang 

berada di pos-pos tersebut bertugas untuk menangani sementara kasus-kasus yang 

terjadi sebelum nantinya pihak polisi yang lebih berwenang dating ke tempat 

kejadian perkara. 

3) Mengadakan Patroli 

Pada pelaksanaan ini upaya patroli memiliki beberapa kategori dalam 

menjalakan tindakan-tindakan pencegahan atau fungsi preventif itu sendiri, 

adapun beberapa patrol yang dimaksud terdiri dari : 

a) Patroli rutin, merupakan patrol yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu 

dengan melalui daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin. 

b) Patroli selektif, yaitu patrol yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu, dan 

tempat secara selektif untuk menutupitempat-tempat yang dianggap rawan. 

c) Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau 

patrol yang dapat menimbulkan deterrence effect terhadap suatu gangguan. 
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Dalam pelaksanaannya petugas patroli yang ditunjuk biasanya 2 orang 

anggota polisi dengan mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat, 

terkadang juga 4 atau 6 orang anggota polisi dengan kendaraan roda empat. 

Kegiatan ini dilakukan 2 sampai 4 kalidalam sehari semalam, dengan cara 

berkeliling dan memantau setiap daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara 

rutin yang dianggap rawan terjadi tindakan kejahatan jalanan. 

4) Mengadakan Operasi dan Razia 

Pencegahan melalui pola penanggulangan kejahatan diartiakn sebagai 

suatu usaha agar dapat mengurangi kasus-kasus kejahatan jalanan serta 

penyelesaian perkara yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Tim Reskrim Bripka 

Irfan yang menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi kejahatan jalanan, 

maka jajaran Polrestabes Makassar semakin intensif dalam menggelar operasi di 

simpul-simpul jalan. Dalam hal ini pelaksanaan lebih mengarahkan pada uasah 

preventif dan juga represif, dengan melakukan operasi selektif di samping itu juga 

melakukan peningkatan kegiatan lainnya. 

Oleh karena itu operasi dipandang sebagai hal yang senagt efektif untuk 

menekan angka kejahatan jalanan, sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

menyadarkan pentingnya berdisiplin dan waspada dalm berlalu lintas. Selain itu 

patrol ini juga mendeteksi kemungkinan adanya sebuah barang hasil kejahatan, 

seperti Curanmor, Curas dan juga Curat. Mengenai hal jenis kejahatan jalanan 

yang marak terjadi meliputi Curat, Curas, Curanmor hal tersebut terbukti dengan 

banyaknya laporan masyarakat yang masuk pada jajaran wilayah Polrestabes 

Makassar. 
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5) Melakukan Penangkapan 

Dalam menjalankan salah satu fungsi dari represif pihak kepolisian 

melaksanakan upaya penangkapan, biasanya terlebih dahulu pihak kepolisian 

menyebar Intel maupun Reserse yang menyamar sedemikian rupa dengan 

berpakaian preman atau selayaknya masyarakat pada umumnya, ke tempat-tempat 

yang dianggap rawan terjadi kejahatan jalanan.
9
 Kemudian setelah menerima 

kepastian terkait dengan identitas pelaku, maka petugas berikut terlebih dahulu 

mempersiapkan segala sesuatu seperti surat penangkapan dan setelah itu baru 

melaksanakan penangkapan. 

6) Melakukan Tembak Ditempat 

Menurut Iptu Ali Haeruddin, SH mengenai tembak ditempat, dilaksanakan 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sebagai berikut : 

1) Peringatan berupa ucapan lisan atau himbauan 

2) Peringatan berupa ancaman 

3) Tembakan peringatan ditujukan keatas sebanyak 3 kali 

4) Tembakan melumpuhkan bukan untuk membunuh 

Penindakan tersebut diupayakan dengan maksud agar para pelaku 

kejahatan nantinya tidak melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan menjadi 

jera tidak mengulangi kembali perbuatannya. Upaya tersebut berada pada upaya 

represif  yang diambil oleh pihak kepolisian guna memutus rantai kejahatan 

jalanan. 

                                                           
9
 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat 

Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012), Hlm. 46 
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4. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang 

Dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang secara langsung memiliki 

tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan, pengayoman dan pengamanan 

kepada masyarakat, tentunya juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengatasi penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanan 

Tugas Bintara Polri di lapangan, maka dapat diketahui peran instansi-instansi 

kepolisian adalah sebagai berikut : 

a. Intelkam (Intelijen Keamanan) 

Intelkam berperan dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan 

dan juga sebagai pemberi early warningdan penentu arah kebijaksanaan, 

melakukan upaya pengamanan kebijaksanaan kepada jajaran pimpinan kepolisian 

yang telah atau sudah dilaksanakan khususnya dalam menangani penanggulangan 

kejahatan jalanan, serta memberikan penciptaan kondisi bagi kepentingan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. 

b. Pembinaan Masyarakat 

Pemberian wadah dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan 

ketaatan masyarakat kepada sebuah peraturan Per-Undang-Undangan yang 

berlaku. Maka sabagai unit professional, kesatuan ini berperan sebagai 

pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat, dengan kata lain 

kesatuan ini mampu menciptakan masyarakat yang mandiri yang mampu 

mengamankan darinya sendiri dan lingkungan. Sehingga kejahatan akan lebih 
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mudah untuk ditanggulangi dengan masyarakat yang sadar akan diri sendiri dan 

lingkungannya. 

c. Samapta Bhayangkara 

Samapta Bhayangkara merupakan kesatuan Kepolisian yang senantiasa 

siapa siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang 

merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kamtibmas. Dalam 

penanggulangan kejahatan di Polrestabes Makassar, kesatuan ini berperan sebagai 

pencegah terjadinya kejahatan/bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan 

keterampilan khusus dalam menjalanakan tugasnya, serta kesatuan ini juga 

berperan untuk memberikan pembinaan teknis, menyelenggarakan dan 

melaksanakan operasional fungsi samapta bhayangkara dan memberikan back 

upoperasional kepada fungsi samapta bhayangkara pada tingkat jajaran 

Polrestabes Makassar dan tingkat Kewilayahan/Polsek. 

d. Reserse Kepolisian 

Sebagai unit kesatuan yang melakukan upaya penyelididkan, penyidikan 

dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 

maka reserse memiliki peran dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang 

meliputi kejahatan umum, narkoba, uang palsu, dokumen palsu dan termasuk juga 

kejahatan jalanan. Upaya penindakan yang dilakukan dengan meliputi seperti 

mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kasus kejahatan 

yang terjadi, yang nantinya akan ditindak lajuti lebih lanjut. Sehingga denga 

adanya program Zero Street Crime akan lebih memudahkan satuan reserse dalam 
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mengungkap serta menanggulangi kejahatan yang ada khususnya kejahatan 

jalanan. 

e. Lalu Lintas Kepolisian 

Seperti yang kita ketahui bahwa peran dari satuan lalu lintas tentunya 

mengatur jalannya arus lalu linta agar tidak terjadi kemacetan di jalan, namun 

terlepas dari hal tersebut kesatuan lalu lintas ini juga memilki peran aktif guna 

mencagah terjadinya tindakan kejahatan khususnya kejahatan jalanan. Banyaknya 

jumlah laporan yang sering terjadi terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor 

(Curanmor) di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, sehingga dengan 

itu pelaksanaan operasi kelengakapan surat-surat kendaraan bermotor dapat 

menanggulangi tingkat kejahatan. Dengan operasi ini, dimaksudkan untuk 

menjaring kendaraan yang dicurigai hasil dari kejahatan dan tidak dilengkapi 

surat-surat. Sehingga polisi dapat menemukan pelaku curanmor berserta barang 

bukti kejahatannya. 

Besarnya peran kepolisian dalam memberikan pengamanan di lingkungan 

masyarakat agar tetap kondusif dan bersih dari tindakan kejahatan jalanan yang 

ada dengan tetap mengoptimalkan upaya dari sistem hukum yang ada. Sekalipun 

hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu tata 

tertib sebuah keutuhan negara, karena tidak ada hukum yang tak membantu dalam 

tata tertib keutuhan Negara, maka hukum yang terburuk pun masih mempunyai 

sanksi begitupun dalam sanksi syariah
10

. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

                                                           
10

Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia 

(Kencana Prenadamedia Group, 2017), Hlm. 165 
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para ahli dalam bidang hukum islam telah sependapat bahwa ada kaitan yang 

sangat erat antara agama dan hukum dalam islam, hukum adalah satu sektor dari 

agama islam. 

Bila kita lihat bahwa untuk membentuk tatanan hukum yang utuh, maka 

tak terlepas dari berbagai unsur termasuk pada unsur agama. Friedrich Julius stahl 

masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum, ia berpendapat bahwa 

hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi ketuhanan yang 

menjadi sandaran Negara
11

. Maka dari itu peran kepolisian dalam upaya 

menanggulangi kejahatan jalanan yang ada telah sesuai dengan sistem regulasi 

hukum yang ada termasuk pada hukum islam, karena dapat dilihat bahwa dalam 

ajaran hukum islam terdapat beberapa metode untuk mencegah dan 

menanggulangi kejahatan seperti metode preventif dan represif serta 

menambahkan metode edukatif. 

Dalam upaya penanggulangannya, upaya ini tidak jauh beda dengan 

metode sistem hukum positif, yaitu dengan melakukan pencegahan diantaranya 

dengan menekan pada segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan 

keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan yang besifat postif bagi masyarakat, 

selanjutnya bagi yang melakukan kejahatan maka diberikan metode represif 

sebagai tindak lanjut dari metode preventif, dengan memberikan sanksi atau 

hukuman sebagai kosekuensi atas kelalaian dari perbuatan yang dilakukan. Dalam 

hukum islam hukuman tersebut dipandang sebagai pembalasan (al-jazaa) jadi 

                                                           
11

Singgih, S.H, Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan (Pusat study Hukum Bisnis 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2005), Hlm. 83 
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kejahatan itu harus dijatuhi hukuman dikarenakan kejahatan tersebut merupakan 

perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir 

memberikan edukasi terhadap para pelaku kejahatan agar kemudian dapat insaf 

atau kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ketika kembali di lingkungan 

masyarakat. 

C. Hambatan Dalam Menjalankan Pelaksanaan Program Zero Street Crime 

1. Penegakan Fungsi Preemtif, Preventif dan Represif oleh Kepolisan 

Resort Kota Besar Makassar 

Kepolisian yang merupakan sebuah instansi yang berperan untuk 

memeberikan upaya penegakan hukum, salah satunya adalah kejahatan jalanan 

agar bagaiamana dapat memberikan sebuah penanggulangan. Hal tersebut 

dikarenakan bila sebuah kejahatan yang dibiarkan berlarut-larut maka dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Banyaknya upaya pencegahan 

dan penindakan yang telah dilakukan, seperti halnya pada program Zero Street 

Crime yang dilakukan oelh Polrestabes Makassar dengan berbagai sataun 

tugasnya telah melaksanakannya secara maksimal dalam menanggulangi 

kejahatan jalanan. Akan tetapi dalam menjalankan pelaksanaannya masih saja 

dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala, hal ini isa kita lihat dengan 

seriang munculnya kasus-kasus kejahatan jalanan di kota makassar, padahal sudah 

dilaksanakan program Zero Street Crime. Seperti yang diketahui bahwa program 

ini merupakan suatu upaya yang dibuat untuk menjamin agar tidak terjadinya 

kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, kasus-kasus kejahatan jalanan 

masih sering muncul terbukti pada data diatas dimana mengalami pasang surutnya 
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atau naik turunnya jumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2017 sampai 2019. Hal 

ini menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar dalam mewujudkan program Zero 

Street Crime masih saja mengalami hambatan, sehingga kasus kejahatan jalanan 

belum bias ditekan hingga pada titik Zero (Nol). 

Uasah-usaha Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan di 

Kota Makassar, tidak selamanya berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh adanya 

factor-faktor penghambat yang mempersulit pelaksanaan program Zero Street 

Crime ini. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam mewujudkan 

program Zero Street Crime, diantaranya sebagai berikut : 

a. Hambatan dalam menjalankan fungsi preemtif 

Dalam pelakasanaan penanggulangan kejahatan jalanan, Polrestabes 

Makassar menajalankan fungsi preemtif. Akan tetapi masih saja menghadapi 

hambatan melalui sistem penegakannya, sama halnya pada fungsi preemtif ini 

masih saja mengalami beberapa hambatan seperti belum lengkapnya sarana dan 

prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). Kebanyakan latar belakang dari para PMKS tersebut karena 

mereka terbelakang dari Sumber Daya Manusia (SDM), sebab pada pelaksanaan 

Zero Street Crime Anak Jalanan (Anjal) begitupun dengan Pengemis 

Gelandangan dan Orang Terlantang (PGOT) yang merupakan masalah sosial yang 

terkait pada SDM-nya. Hal tersebut dilihat dengan banyaknya pendataan terhadap 

Anjal dan PGOT yang berhasil terjaring dalam razia, kebanyakan hanyalah pada 

lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak pula ada dari mereka yang putus sekolah 

sampai tidak lulus Sekolah Dasar (SD).  
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Dengan demikian, jika hal ini masih dibiarkan berlarut-larut maka tidak 

sedikit dari merekayang tidak mempunyai keterampilan dan menjadi malas untuk 

bekerja, sehingga pada akhirnya akan melahirkan para pengemis maupun 

pengamen jalanan bakan yang paling ekstrim melakukan aksi-aksi tindakan 

kejahatan jalanan sebagai mata pencaharian mereka. Dari hal tersebut maka akan 

menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, baik pengguna jalan, angkutan 

umum, maupun tempat-tempat umum lainnya. Untuk itulah, polisi di sini 

melakukan penanganan terhadap Anjal maupun PGOT agar tidak mengganggu 

ketertiban umum, dengan cara mereka dikumpulkan, biasanya dengan 

mengadakan razia di daerah- daerah yang digunakan sebagai tempat pangkalan 

mereka, seperti di Pasar, terminal, kompleks pertokoan, perempatan traffic light, 

dan tempat-tempat sarana fasilitas publik lainnya. Kemudian mereka dibawa ke 

kantorPolrestabes Makassar untuk diberikan pembinaan. Setelah itu, para PMKS 

yang berhasil dijaring tersebut didata dan diarahkan ke Dinas Sosial Kota 

Makassar untuk diberikan pembinaan lebihlanjut. 

Untuk kepentingan pembinaan PMKS, sarana-prasarana yang sangat 

diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah adanya tempat penampungan bagi 

para Anjal dan PGOT yang telah berhasil terjaring dalam razia yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian. Tempat penampungan tersebut bisa berupa panti 

rehabilitasi maupun sanggar pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi hambatan 

dalam menangani masalah Anjal dan PGOT di kota makassar adalah tidak 

adanya tempat penampungan untuk rehabilitasi maupun sanggar pendidikan 

untuk para Anjal dan PGOT. Padahal menurut Iptu Ali Haeruddin, SH adanya 
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tempat rehabilitasi maupun sanggar pendidikan  itu dirasa sangat penting, karena 

untuk masalah Anjal dan PGOT memerlukan pembinaan secara khusus, baik 

mental maupun spiritualnya, atau melalui terapi khusus. Hal ini dimaksudkan 

agar bisa merubah sikap mental mereka yang tadinya memiliki sikap mental 

orang jalanan dirubah menjadi sikap mentalnya orang-orang yang berpendidikan 

dan mempunyai akhlak, sehingga dapat menekan tumbuhnya bibit-bibit jahat 

yang ada pada para Anjal maupun PGOT. Selain itu, dengan adanya panti 

rehabilitasi maupun sanggar pendidikan, para PMKS akan diberikan 

keterampilan. Sebagai contoh, anak-anak yang tidak bisa membaca, diarahkan 

agar dia bisa baca tulis. Kemudian bagi yang sudah dewasa diberikan 

keterampilan, yang bisa mereka aplikasikan ketika mereka kembali ke 

lingkunganmasyarakatnya. 

Hal inilah yang sampai saat ini belum bisa diwujudkan, sehingga 

penanganan terhadap PMKS hanya sampai di dinas sosial. Pihak kepolisian 

maupun dinas sosial biasanya hanya menyampaikan himbauan, kemudian 

mengarahkan mereka dan menasehati mereka. Hal demikian dirasa hanya akan 

berpengaruh sepintas saja. Ketika mereka dilepaskan kembali, bisa jadi mereka 

akan mengulangiperbuatan mereka. 

b. Hambatan dalam upaya fungsi preventif 

Hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi preventif oleh 

Polrestabes Makassar adalah keterbatasan personil dan anggoat polisi, karena 

untuk melaksanakan suatu program pastilnya dibutuhkan pelaku yang akan 

bertindak. Sehingga dalam kaitannya pada program Zero Street Crime pelaku 
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yang akan bertindak dalam pelaksanaannya yaitu jajaran anggota personil yang 

ditunjuk oleh Polrestabes Makassar berdasarkan tanggung jawab masing-masing 

satuan. Seperti fungsi Preemtif diemban oleh Sat Binmas dan Sat Lantas, fungsi 

preventif diemban oleh Sat Sabhara dan Sat Lantas dan fungsi represif diemban 

oleh Sat Reskrim, terlepas dari hal tersebut masing-masing satuan juga wajib 

menjalankan program tersebut. Sehingga masing-masing satuan dapat bekerja 

sama dengan satuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan program tersebut. 

Walaupun seluruh anggota personil telah dikerahkan, namun dalam 

pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan seperti jumlah anggota personil 

yang tidak memadai dengan luasnya wilayah kota makassar dan juga jumlah 

penduduk yang sangat besar, sehingga tidak mendukung dalam upaya 

pelaksanaan pengamanan yang ada. Kemudian, kendala juga datang dari 

pelaksanaan tugas di lapangan, yang dimana polis tidak dapat menedintifikasi 

siapa-siapa saja yang merupakan pelaku kejahatan. Lain halnya dengan para 

pelaku yang sudah jelas mengetahui pihak kepolisian, dengan demikian mereka 

akan mencari target operasi yang dirasa aman dari penjagaan polisi. Misalnya 

saja ketika ada event-event besar yang dilakukan baik dari pemerintah maupun 

komunitas masyarakat, tentunya kepolisian akan ditarik guna mengamankan 

jalannya acara. Sehingga pada daerah yang menjadi tanggung jawabnya pun 

kosong dari penjagaan polisi, sedangkan personil lainpun juga memiliki tugasnya 

masing-masing. Kesempatan tersebutlah yang seringkali dimanfaatkan oleh para 

pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. 
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c. Hambatan dalam menjalankan fungsi represif 

Dalam menjalanakan fungsi represif untuk mengoptimalkan upaya 

penanggulangan kejahatan jalanan, tentunya ada beberapa hambatan yang 

dihadapi oleh pihak Polrestabes Makassar, seperti : 

1) Kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan 

Dalam pelaksanaan program Zero Street Crime masih saja ada kesulitan 

dalam saksi yang terjadi, sehingga untuk melaksanakan program ini belum bisa 

maksimal. Seperti yang diketahuibahwa pada Pasal 1 angka 26 KUHAP telah 

menyebutkan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 

pidana yang ia dengar,lihat dan rasakan sendiri. Kaitannya pada pelaksanaan 

penanggulanga kejahatn jalanan, hambatan yang dihadapi seperti yang telah 

dijelaskan tadi yaitu sulitnya memperoleh bukti-bukti seperti saksi dan bukti 

lainnya. Dikarenakan pada TKP merupakan jalan raya sehingga pelaku denga 

mudah memilikiakses yang luas untuk bisa melarikan diri dengan secepatnya, 

begitu juga dengan peran masyarakat yang lalai atau lambat dalam melaporkan 

setiap tindakn-tindakan kejahatan jalanan yang telah terjadi. Sehingga 

menyebabkan banyaknya TKP rusak atau hilang jejak, rusaknya TKP 

mengakibatkan polisi sulit untuk mengidentifikasi sidik jari maupun alat bukti 

lainnya. 

Kenudian, pada praktiknya kebanyakan orang-orang yang melihat 

kejadian di TKP enggan/tidak mau dijadikan sebagai saksi. Hal tersebut 
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disebabkan karena kebanyakan orang-orangyang kurang peduli dan tidak ingin 

dikait-kaitkan dengan masalah orang lain, sehingga tidak mau dijadikan sebagai 

saksi untuk diambil keterangannya. Hal tesebut yang menjadi hambatan pihak 

kepolisian, sehingga kesulitan dalam melaksanakan fungsi represif pada program 

Zero street Crime guna menanggulangi kejahatan jalanan. 

2) Vonis yang diterima pelaku masih terlalu ringan 

Dalam mewujudkan Zero Street Crime hambatan berikutnya datang dari 

vonis yang diterima oleh para pelaku masih terlalu ringan dengan perbuatan yang 

ia perbuat, walaupun pada dasarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan 

tidak terlalu besar, namun dengan adanya tindakan-tindakan kejahatan dapat 

menimbulkan dampak yang luas bagi bagi masyarakat. Seperti pada perasaan 

tidak aman ketika melintasi jalan raya, terutama paa jalan yang terbilang sepi, 

belum lagi ketika para pelaku telah keluar dari penjara, ada kemungkinan untuk 

mengulangi perbuatannya lagi hingga lahir para pelaku residivis. Beberapa faktor 

menjadi penyebabnya, seperti hukuman yang diterima akibat kejahatan yang 

telah dilakukan dirasa tidak terlalu berat.  

Bahkan yang lebih parahnya lagi jika pelaku mendoktrin dan membawa 

pelaku lain baik itu dari penduduk asli atau dari luar daerah dalam menjalankan 

aksinya. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku telah mengetahui posisi 

wilayah di kota makassar, dengan demikian dapat memetakan daerah yang 

menjadi target operasinya hal tersebut juga mempermudah para pelaku ketika 

ingin melarikan diri dari kejaran polisi. Begitupun dengan mencari sebuah 

modus-modus baru yang menyulitkan polisi dalam melacak mereka. Akan 
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tetapijika vonis yang diberikan kepada para pelaku kejahatan jalanan lebih 

dimaksimalkan, maka akan dapat mengeliminasi pelaku-pelaku yang ada
12

. 

3) Lembaga-lembaga yang terkait dengan program Zero Street Crime belum 

bisa menjalankan fungsi decara maksimal 

Dalam pelaksanaan program Zero Street Crime sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan jalanan tentunya tidak hanya merupakan tugas dari 

pihak kepolisian, tetapi juga melibatkan tugas dari instansi lain seperti Satuan 

Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, Pengadilan dan juga Lembag 

Permasyarakatan (Lapas). Nantinya masing-masing instansi tersbut saling 

bekerja sama satu sama lain, mulai pada pencegahan maupun penjatuhan sanksi 

hukuman bagi para pelaku. Sebagai bentuk kerja sama maka dilakukan upaya 

operasi terpadu atau razia terpadu yang diantaranya dilakukan oleh Sat Binmas, 

Sat Sabhara serta Sat Sabhar dan Dinas Sosial. Kemudian yang nantinya yang 

terjaring razia, jika mereka Anjal dan PGOT maka akan dibawa dan 

dikumpulkan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan pendataan serta diberikan 

pembinaan. Untuk para PMKS tersebut diarahkan ke dinas sosial untuk diberikan 

pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi para pelaku kejahatan maka akan 

diproses secara hukum melalui pengadilan yang kemudian akan dimasukkan ke 

dalam Lapas  jika mendapatkan vonis hukuman. 

Namun dalam pelaksanaannya seringkali instansi-instansi yang terlibat 

tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Contohnya saja pada 

Lapas, seperti yang kita ketahui sebagai wadah pembinaan narapidana 
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Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui 

Pendekatan Restoraktif Suatu Terobosan Hukum (Sinar Grafik, 2013), Hlm. 137 
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diharapkan bisa merubah seorang penjahat menjadi yang lebih baik serta dapat 

memiliki keterampilan positif yang mampu diaplikasi ketika keluar dari Lapas, 

akan tetapi malah menjadi lebih pintar dan memiliki banyak modus-mudos lain 

dalam melakukan tindak kejahatan. Begitupun pada Dinas Sosial yang belum 

maksimal dalam memberikan pembinaan secara intensif, sehingga perlu adanya 

sebuah wadah yang kiranya mampu memberikan pembinaan seperti panti 

rehabilitasi. Hal terbutlah yang menjadi penghambat dalam mewujudkan Zero 

street Crime di kota makassar. 

2. Hambatan Pelaksana/Personil 

Upaya penanggulangan kejahatan jalananmasih saja terus memiliki 

hambatan-hambatan yang tentunya menyimpan beberapa PR bagi segenap unsur 

pelaksananya. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya beberapa faktor-faktor yang 

menghambat, tidak hanya dari segi pelaksanaan fungsi dari program tersebut 

tetapi juga dari beberapa faktor lainnya sehingga sulit melaksanakan program 

Zero Street Crime ini, diantaranya sebagai berikut : 

a. Fasilitas  

Minimnya ketersediaan saran dan fasilitas yang mendukung tugas-tugas 

polisi sehingga menyebabkan pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan 

tidak dapat bekerja secara maksimal kepada masyarakat. Sarana dan fasilitas 

tersebut diantaranya meliputi alat komunikasi, kendaraan untuk operasional, 

ruang tahanan yang memadai dan lain sebagainya. Berdasarkan pada pernyataan 

dari tim penyidik Iptu Ali Haeruddin, SH menyatakan bahwa minimnya sarana 

dan prasarana sangatlah memperngaruhi kinerja kepolisian dalam melakukan 
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tugasnya. Pada keadaan ini menyebabkan upaya penanggulangan kejahatan 

menjadi tersendat dan tidak dapat berjalan lancar, apabila pihak kepolisian tidak 

mengimbangi kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas dengan perkembangan 

kejahatan, maka kejahatan khususnya kejahatan jalanan tidak akan mungkin 

dapat ditekan. 

b. Kurang atau rendahnya kualitas personil 

Dalam sebuah instansi tentunya harus memiliki kualitas pendidikan yang 

baik, dengan rendah/kurangnya kualitas pendidikan yang ada baik bidang 

pendidikan secara umum maupun khusus sangatlah mempengaruhi tingkat 

profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu seorang polisi 

dituntut harus bisa memenuhi harapan dari berbagai pihak yang beragam, 

olehnya itu sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia pada jajaran 

kepolisian yang baik dan terampil. 

c. Terlambat atau tidak melapor 

Penyebab dari sebuah kegagalan dalam mengungkapkan suatu tindak 

kejahatan yaitu dengan terlambatnya korban melaporkan peristiwa yang 

dialaminya. Padahal dengan adanya laporan dari masyarakat maka dapat 

membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan yang 

ada. Seperti yang disampaikan oleh penyidik Iptu Ali Haeruddin, SH bahwa 

pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan dengan cara melapor bila 

mengetahui terjadi kejahatan jalanan. Pelaku kejahatan tersebut mempunyai 

beragam modusyang teratur dan rapi, karena jenis kejahatan jalanan ini 

mengalami perkembangan yang pesat jika dibandingkan dengan jenis kejahatan 
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lainnya, seperti pada pencurian kendaraan bermotor merupakan kelompok yang 

terorganisir rapi sehingga menyulitkan dalam penangkapannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pada sebuah hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Dalam pelaksanaanZero Street Crime, maka pihak Polrestabes Makassar 

telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi preemtif, fungsi 

preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih 

mengutamakan upaya pencagahan hingga pada upaya penindakan, yang 

dimana pelaksanaannya dilakukan oleh empat satuan yang ditunjuk seperti 

Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Semuanya memiliki 

peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan program zero street 

crime, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencagahan berupa 

sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia 

serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya 

penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan. 

2. Bentuk-bentuk hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan 

jalananmasih saja terus menyimpan beberapa PR bagi segenap unsur 

pelaksananya. Seperti tidak adanya wadah atau tempat berupa panti 

rehabilitasi untuk memberikan pembinaan bagi penyandang masalah 

kesejahteraan social (PMKS) dan anak jalanan (ANJAL) yang banyak 

meresahkan masyarakat, begitu juga dengan unsur personil yang tidak 

memadai/kurang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kota makassar 
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sehingga tidak mendukung dalam upaya penanganan yang ada. Selain itu 

yang juga hambatan datang dari vonis atau hukuman yang rendah sehingga 

bermunculan banyaknya residivis dengan bernbagai modus yang beragam. 

Sebagai tindak lanjut terhadap program Zero Street Crime Polrestabes 

Makassar tetap menjalankan program tersebut, walaupun dengan berbagai 

hambatan-hambatan yang pasti akan muncul dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

program Zero Street Crime merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari 

oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan 

masyarakat. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dianalisa untuk kemudian 

terdapat beberapa implikasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi 

Polrestabes Makassar begitupun dengan Masyarakat, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 

a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program 

Zero Street Crime, sehingga masyarakat bias bekerja sama dengan pihak 

kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan. 

b. Melakukan penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-

daerah rawan kejahatan. 

c. Mengintensifkan kegiatan patroli terutam pada daerah-daerah dan di jam-

jam yang rawan kejahatan. 
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d. Kepolisian Resort Kota Basar Makassar hendaknya merefleksikan diri 

terkait dengan adanya hambatan dalam mewujudkan program Zero street 

Crime, agar dapat bejalan dengan baik. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Hendaknya masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak 

kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang seringkali 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

b. Diharapakan kesadaran dan kerja sama yang bak pada waktu terjadi 

tindak kejahatan agar segara melapor kepada pihak yang berwajib. 
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